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Appenzellinpaimenkoira

Teksti: VUOKKO ERÄJÄÄ | Kennel ALPENHIRTS | TUIJA MANNERVESI

M

onien tutkijoiden mukaan sennenkoirien esiisinä pidetään mustaa Tiibetinsutta (Canis niger) ja aasialaisia doggeja. Esihistorialliseen aikaan ei Sveitsissä vielä tavattu doggityyppisiä
koiria, mutta joitain vuosisatoja ennen Kristusta toivat kreikkalaiset mukanaan doggeja Persiasta, Assyriasta ja Himalajalta.
Myöhemmin roomalaisten mukana kulkeutui alueelle ennen
tuntemattomia koirarotuja ja ne sekoittuivat paikallisten koirien kanssa.
Roomalaiset kutsuivat kaikkia isoja koiria molosseiksi ja jo
silloin erottui näiden joukosta pienempi ja kevytpäisempi koiratyyppi, jolla oli vaaleat tai valkoiset värimerkit. Tämä kevyempi molossi, jolla oli pidempi ja kapeampi pää, siirtyi paimennustehtäviin, kun taas suuremmat ja raskastekoisemmat
molossit valittiin pihalle talon vartijoiksi ja suojelukoiriksi.
Roomalaisten jälkeensä jättämiä koiria sekoittui aikanaan paikallisiin ja niistä kehittyi ajan kanssa erilaisia muunnoksia, kuten appenzellit.
Vuodelta 1853 löytyy ensimmäinen maininta haukkuvasti
paimentavasta, lyhytkarvaisesta, monivärisestä ja keskikokoisesta paimenkoirasta, joka työskenteli paimenen kanssa.
Tämä oli alku nykyiselle appenzellinpaimenkoiralle, jolle perustettiin kantakirja vuonna 1906.

Appenzellin ulkonäkö
Appenzellin rotumääritelmän mukaiset värit ovat muuttuneet
ajan saatossa. Mustan ja valkoisen värin välissä on aina ollut
keltaisenruskeasta tummanruskeaan vaihtelevat värimerkit ja
aluksi valkoinen rengas kaulan ympärillä oli vaatimus. Valkoinen
kaulus on ajan saatossa kuitenkin pienentynyt ja nykyään se
on sallittu vain niskassa olevana laikkuna. Havannanruskeita
koiria on aina syntynyt, mutta oli aika, jolloin se ei ollut hyväksyttävä väri. Nykyään havannanruskea väri on sallittu.
Häntä on myös kokenut muodonmuutoksen: aluksi selän yli
kaareutuva ja toiselle puolelle laskeutuva häntä oli puhtaan veren merkki ja nykyään taas ihanteena pidetään postitorven tapaisesti tiukasti kiertyvää häntää.

Appenzellien levinneisyys
Appenzellejä on suhteellisen vähän koko maailmassa ja ne on
luokiteltu uhanalaisiksi samoin kun appenzellin kana. Vuonna
1965 oli maailmassa rekisteröityjä appenzellejä vain n. 200 koiraa. Toki koiria oli tietysti syntynyt paljon enemmän, mutta
kaikkia ei rekisteröity, vaan ne elivät elämänsä maaseudulla
töitä tehden. Vieläkin Sveitsistä voi ostaa paljon pentuja, joil3
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lähtivät juoksemaan. Hyvä koira kokosi lehmät ja päätti, kuinka
kauas ne saivat kulloinkin vaeltaa. Luonnollisesti näillä hyvillä
paimenilla oli suuri kysyntä maatiloilla ja tuo kysyntä jalosti rotua itsenäiseksi paimeneksi.
Epäluuloisuus vieraita kohtaan oli aikaisemmin erittäin tärkeää paimentyössä. Koirahan työskenteli yksin ja silloin ei tullut
kysymykseenkään, että koira olisi hyväksynyt kaikki vieraat, jotka tulivat sitä häiritsemään tai tervehtimään sen ollessa työssä.
Tätä ominaisuutta, koiran vieraita kohtaan tuntemaa epäluuloa,
pidettiin toivottavana, koska koiran täytyi pysyä paimennettavien eläinten luona tai omalla pihalla vartioimassa. Tästä juontaa myös appenzellin ominaisuus pysyä kotipihalla tai yleensäkin omistajansa tai tämän tavaroiden lähellä. Appenzelli ei jättänyt kotinsa pihaa koskaan pitkäksi aikaa vartioimatta. Se teki
ehkä kierroksen ympäristöön, varsinkin, jos se piti aluetta
omaan reviiriinsä kuuluvana, mutta palasi aina takaisin kotiin
nopeasti. Sitä ei tarvinnut vahtia. Se vahti.

Zoro v. d. Gartegg ja Lotta v. Dreibünden saapuivat
Suomeen elokuussa 1965.
la ei ole rekisteripapereita, mutta ihan oikean appenzellin näköisiä ne silti ovat.
Suomeen tulivat ensimmäiset appenzellit vuonna1965 Vuokko Eräjään (kennel Alpenhirts) tuomina. Ruotsiin hän toi joitain
vuosia myöhemmin yhden appenzellin ja Norjaan hän vei ensimmäisen appenzellin, oman kasvattinsa, 1980-luvulla. Tanskaan alkoi tulla Keski-Euroopasta koiria samoihin aikoihin eli
Suomessa oli Pohjoismaiden ensimmäinen oma pysyvä kanta.
Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Itävallassa on nykyään aika
vahva kanta. Näissä maissa syntyy 5-12 pentuetta vuosittain.
Italiaan on appenzellejä tullut yhden kasvattajan toimesta
1990-luvun alussa ja Ranskassa on useita pieniä kasvattajia. Slovakiassa on yksi kasvattaja, joka hankkii toimeentulonsa kaikkia
sennenkoiria kasvattamalla. Amerikassa on sikäläisen yhdistyksen rekisterissä vain 30-60 koiraa.

Appenzellin luonne
Appenzellinpaimenkoiran alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut lehmäpaimen, joka yksin paimensi lehmiä vuorilla kesäaikaan ja osasi myös kuljettaa niitä tarvittaviin kohteisiin. Vartiointitehtävät kuuluivat myös appenzellin toimenkuvaan. Koiraa
käytettiin maatilalla kaikkeen työntekoon: kärryjen vetämiseen,
vieraiden tulosta ilmoittamiseen, lasten ja eläinten vahtimiseen,
avustajana toimimiseen ja eksyneiden hakemiseen, olivatpa he
sitten lumivyöryn tai maanjäristyksen hautaamia. Appenzelli
oli aina mukana kaikessa, mitä ympärillä tapahtui ja se työskenteli olosuhteista riippumatta. Koira kuului jokaisen maatilan
työntekijöihin ja se ansaitsi ruokansa maatilan töitä tehden.
Ehkäpä tämä jalosti appenzelleille niiden kovan työmoraalin ja
–innokkuuden.
Omatoiminen lehmien paimentaminen kehitti koiran luonteeseen erittäin hyvän toimintakyvyn ja asioiden omatoimisen
4

Luonnemääritelmä nyt
Appenzellinpaimenkoiran luonnetta kuvataan tällä hetkellä rotumääritelmässä seuraavasti: eloisa, temperamenttinen, itsevarma ja peloton. Hieman epäluuloinen vieraita kohtaan, lahjomaton vartija, iloinen ja oppivainen.
Epäluuloinen vieraita kohtaan ei tarkoita, että koira saa käyttäytyä uhkaavasti. Appenzelli täytyy sosiaalistaa niin hyvin, että
se kestää vieraiden lähestymisen ja koskettelun. Kuitenkaan sen
ei tarvitse pitää siitä. Hieman epäluuloinen appenzelli ei mielistele kaikkia vastaantulijoita, mutta se ei myöskään hauku eikä
pure. Omistajan käskystä koiran täytyy sallia esim. eläinlääkärin
tai näyttelyssä tuomarin koskea itseensä. Tulee huomata, että
luontainen epäluulo ei ole sama asia kuin luontainen vihaisuus.
Rotumääritelmän mukaisesti appenzelli on itsevarma ja peloton. Jos appenzelli on liian arka, se ilmenee voimakkaana epäluuloisuutena. Toisin sanoen näiltä aroilta koirilta puuttuu toimintakyky. Toimintakykyä voidaan kuvata esimerkiksi koiran
itsehallinnaksi pelon alla. Toimintakyvyn palautuminen ilmaisee, kuinka nopeasti se pystyy voittamaan pelkonsa.
Jotkut appenzellit ovat liian teräviä eli niillä on taipumus reagoida vihamielisesti odottamattomaan ärsykkeeseen, esim. purra. Terävillä koirilla on nyky-yhteiskuntaan liian alhainen ärsytyskynnys. Toki lievän terävyyden kanssa pystyy elämään, mutta se tulee tiedostaa ja huomioida jokaisessa koiran kanssa
eteen tulevassa tilanteessa.
Samoin hermorakenteessa on välillä toivomisen varaa. Moni
koira käy ”ylikierroksilla” heti, kun jotain poikkeavaa tapahtuu.
Esim. koiranäyttelyssä koira haukkuu koko ajan eikä osaa asettua esim. häkkiin tai remmissä ollessaan yrittää hyökkäillä lähellä olevia koiria kohti. Hermostunut koira väsyy rutiinien ulkopuolella paljon enemmän kuin tilanne edellyttää. Sen toipuminen hermostumisen jälkeen kestää kohtuuttoman kauan. Hyvähermoinen koira toipuu stressitilanteesta nopeasti.
Erittäin vilkas luonne tuottaa myös vaikeuksia koiran omistajalle, koska koira on ehtinyt huomata jo kolmannen kiinnostavan asian, kun omistaja vasta toipuu ensimmäisen asia tuot-
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viihdykkeitä itselleen ja samat viihdykkeet eivät ehkä ole omistajan mieleen, esim. pihan kaivaminen tai sanomalehtien silppuaminen. Vilkkaus voi myös mennä yli ja kääntyä hermostuneisuuden puolelle helposti, jos koira jostain syystä joutuu jatkuvamman stressin alaiseksi. Rauhallisen perusluonteen omaava koira kestää yleensä stressiä paremmin eikä hermostu ja ala
haukkua turhan takia. Samanaikaisesti, kun yhteiskunta muuttuu, muuttuvat myös ihminen ja elinolosuhteet. Enää ei olla
tottuneita eläimiin eikä niitä välttämättä ymmärretä luonnon
osana niin kuin ennen.
Onneksi on paljon hyvähermoisia, itsevarmoja ja pelottomia
ja vieraita kohtaan ystävällisesti suhtautuvia appenzellejä, jotka
kuitenkin osaavat vahtia tarvittaessa.

Appenzellien terveydestä
Ennen appenzelleillä ei tiedetty ilmenevän muita terveydellisiä
ongelmia kuin vähäisesti lonkkavikaa tai virtsatiehyevikaa (ectopic ureter, EU). Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että
aikaisemmin kaikki appenzellit olivat täysin terveitä sekä polviltaan että kyynär- ja olkapäiltään. Nykyään tiedetään, ettei
näin onnellisesti ollut eikä ole, mutta tämän hetkinen tilanne
ei ole mahdoton. Lonkkien kanssa tilanne on parantunut todella paljon. Polvivikoja on taas ilmennyt enemmän kuin aikaisemmin, mutta eipä niitä aikaisemmin tutkittukaan.
Polvitutkimuksia alettiin tehdä muuten kuin ontumisen yhteydessä vasta 1990-luvulla tutkimusmielessä. Tähän päivään
asti on tutkituista koirista 78 % todettu terveiksi, 16 % koirista
saivat tuloksen 1, 5 %:lla tulos oli 2 ja ainoastaan yhdellä koiralla oli tulos 3. Tämä näyttää hyvältä, mutta totuuden nimessä täytyy muistuttaa, että tilastossa on useita koiria, jotka ovat
tutkimuksessa saaneet 0 tuloksen eli ovat terveitä, mutta niille
on kuitenkin tehty polvileikkaus syystä tai toisesta. Sitten on
niitä koiria, joiden omistajat eivät ole halunneet virallistaa huo-

noa polvitulosta eli lausuntoa ei ole lähetetty Kennelliittoon ja
siten se ei ole tullut virallisiin tulostaulukoihin. Tämä ei ole ainoastaan appenzellien kohdalla oleva ilmiö.
Keski-Euroopassa saatetaan koirien polvia korjata leikkauksilla ja silti käyttää operoituja jalostuksessa. Siellä leikkausta ei
pidetä pahana, koska yleensä leikkauksen syy on ollut appenzellin innostunut hyppiminen. Tapaturmat koetaan vilkkaan
appenzellin suurimmaksi riskiksi. Polvien tulostilastot ovat siis
menneet huonompaan suuntaan.
Lonkkavikaa on ollut, mutta sen tilasto on ilahduttavasti
parantunut. Tähän mennessä on vain yksi koira saanut tuloksen E eli huonoimman mahdollisen. Tämä koira on tuontiyksilö ja kuitenkin vielä veteraani-iässä se on jaloillaan. Oheisessa taulukossa verrataan lonkkatuloksia ajanjaksoina 2006-2012
ja 1989-2005.
Tulokset

v. 2006-2012

v. 1989-2005

A tai B

52 kpl

29 kpl

C

13 kpl

36 kpl

D

7 kpl

29 kpl

E

0 kpl

1 kpl

72 kpl

95 kpl

Yhteensä

Kyynär-/olkapäiden kanssa ei ole ilmennyt isoja ongelmia.
Vuosien saatossa vain 5 koiralla on löytynyt huomautettavaa.
Kaksi koiraa on leikattu irtopalojen takia.
EU-vikaa ei ole toistaiseksi löytynyt suomalaisista koirista lainkaan. Vika ilmenee yleensä siten, että koira ei pentuna opi sisäsiistiksi, vaan pissailee alleen monesti nukkuessaan. Ongelmana
on, etteivät virtsatiehyet mene virtsarakkoon, kuten normaalisti kuuluisi, vaan kiinnittyvät väärin, lievimmässä muodossa virtsarakon kaulaan. Jos kiinnitys on ennen sulkijalihasta, niin koira
pystyy pidättämään virtsaa, mutta jos virtsatiehyet kiinnittyvät
sulkijalihaksen väärälle puolelle, niin koira ei pysty pidättämään
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- Appe-extra lainkaan. Tämä ei ollut ongelma silloin, kun koirat asuivat navetassa, mutta siitä muodostui heti ongelma, kun koirat siirtyivät asumaan ihmisasuntoihin ja nukkumaan sängyssä. Siirtymä tapahtui 1960-1970 luvulla ja siksi asiasta puhuttiin silloin,
mutta tuolloin ei selviäkään tapauksia heti poistettu siitoksesta.
Tämä on resessiivisesti periytyvä ongelma, joten geneettisesti
terveen koirat voi periaatteessa yhdistää kantajaan. Silloin ei
pitäisi tulla yhtään sairasta pentua. Kaikista tutkituista appenzelleistä on terveitä 85 % eli tulos on A. B-tulos tarkoittaa, että
virtsatiehyet kiinnittyvät rakon kaulaan ja C-tulos, että ne kiinnittyvät jonnekin muualle. Suomalaisia koiria on tutkittu lähes
20 ja ne kaikki ovat olleet täysin terveitä.

mutta nämä koirat ovat olleet vanhoja. Toinen näistä oli 13,6
vuotias.

Ruokatorven ympärille kiertyvä aortta
Tämä on synnynnäinen vika, jossa aortta lähtee kiertymään
oikealle ja kiertyy ruokatorven ympärille kuristaen ruokatorven
kapeaksi aukoksi, josta nestemäinen ruoka menee vielä läpi,
mutta kiinteä ruoka ei mahdu. Yleensä kasvattaja huomaa tämän vian, kun pennut siirtyvät kiinteään ruokaan ja viallinen
pentu oksentaa kiinteän ruuan pois, koska se ei mahdu menemään ruokatorven pienestä aukosta. Yleensä tällainen pentu
kannattaa lopettaa heti, kun vika todetaan. Pentu voidaan kyllä leikata onnistuneesti ja leikkauksen jälkeen koira elää ihan
normaalin elämän. Leikkaus on kallis ja vaatii hyvän kirurgin sen
suorittamaan. Suomessa on toistaiseksi ollut kaksi tällaista tapausta.

Appenzelli osana yhteiskuntaa

Kapea alaleuka ja hampaiden virheasennot
Liian kapea alaleuka voi aiheuttaa sen, etteivät alakulmahampaat asetu oikein, vaan ne jäävät ylähammasrivin sisäpuolelle
ja pahimmassa tilanteessa tekevät reiät ikeniin. Tilanteen syntymiseen vaikuttaa paljon ala-ja yläleuan eriaikainen kehittyminen. Joskus vielä maitokulmahampaat eivät irtoa ajoissa, vaan
painavat uusia hampaita sisälle päin. Silloin kannattaa yrittää
saada maitohampaat lähtemään leikkimällä pennun kanssa vetoleikkejä ja antamalla isoja luita järsittäväksi. Yleensä hampaat
lähtevät näillä konsteilla. Jos alakulmahampaat kuitenkin sojottavat suoraan ylöspäin, niitä kannattaa taivutella peukaloiden
avulla ulospäin silloin, kun hampaat eivät ole vielä kasvaneet
täyteen pituuteen eivätkä kulmahampaat ole vielä ehtineet tehdä reikiä ikeniin. Mikäli kulmahampaat painuvat ikeniin, voi tilanteeseen hakea apua eläinlääkäriltä, joka katkaisee hampaat
siten, etteivät ne enää osu ikeneen.

Iho-ongelmat
Koiran kuiva iho tulee esille kirppu- ja punkkikarkotteita käytettäessä. Koirat saavat helposti karkotenesteistä kutinaa ja karkotepannoista kaulansa tulehtuneeksi.
Allergiat
Allergioita on todettu muutamalla koiralla samoin kuin yliherkkyyttä joidenkin ruokien suhteen.

Nykyään todella harva appenzelli on alkuperäisessä työssä karjapaimenena. Appenzellin alueella Sveitsissä ei ole enää yhtään
puhdasrotuista appenzellinpaimenkoiraa työkoirana paimennustehtävissä. Kolmivärisiä appenzellin näköisiä, mutta usein
värivirheellisiä tai muuten rotumääritelmän vastaisia koiria kyllä näkyy työkoirina. Näitä koiria kasvatettiin vielä 70-luvulla. Ne
paimensivat, kävivät sekä näyttelyissä että kokeissa ja olivat jalostukseen hyväksyttyjä. Ne olivat kyllä hyviä työkoiria, mutta
hakiessamme jalostusmateriaalia suppeaan kantaan, ei niistä
ollut siihen käyttöön. Nykyään näitä paimentavia koiria ei enää
oteta rekisteriin. Esim. Vuokko Eräjää on 70-luvulla tuonut Suomeen Bella de la Biollazin, jonka sukutaulussa oli isoisä, jonka
isä oli tuntematon. Todellisuudessa uros ei ollut tuntematon,
mutta koska se ei ollut rekisterissä, niin nimen kohdalle oli merkitty “tuntematon”. Poika oli sitten otettu rekisteriin oltuaan
ensin jalostustarkastuksessa, jossa se todettiin olevan hyvä rotunsa edustaja. Emän puolelta kaikki koirat olivat rekisteröityjä.
Tämän päivän appenzellit ovat siirtyneet navetasta, jossa ne

Koukkuhäntä
Koukkuhäntäisiä pentuja syntyy aina silloin tällöin. Se ei aiheuta koiralle mitään ongelmaa, mutta sellainen koira ei saa jatkaa
sukuaan.
Epilepsia
Epilepsiaa ei ole toistaiseksi tavattu appenzelleillä, eikä mitään
silmäsairauksia kuten PRA:ta.
Dilatative kardiomyopahtie
Dilatative kardiomyopahtie eli DCM on sydänsairaus, joka voi
tappaa ilman ennakko-oireita nuoren koiran vaikka kesken lenkin. Se on ikävä perinnöllinen sairaus. Eräs eläinlääkäri on tutkinut DCM:tä ja löytänyt sen kuulemma kahdelta appenzellilta,
6

Alpenhirts Tirlittan

- Appe-extra -

Eijatuun Opera Bruno.
asuivat ollessaan paimenkoiria Sveitsissä, olohuoneeseen perheenjäseneksi ja niiden toimenkuva on muuttunut seura- ja
harrastuskoiraksi. Toki se on vieläkin täynnä toimintatarmoa ja
työkykyä, mutta työn kohde ei ole useinkaan enää paimentaminen yksin lehmiä vuoristossa. Paimenena niitä on vieläkin,
myös Suomessa, mutta työ on enemmän yhteistyötä omistajan
kanssa kuin yksin puurtamista.
Harrastuskoirana ja seuralaisena appenzellin on täytynyt mukautua sosiaalisemmaksi ja vähemmän epäluuloiseksi. Niille on
edelleen kaikkein tärkein asia saada olla omistajansa lähellä ja
toteuttaa omistajan tahtoa. Osaavat ne vieläkin tehdä omia
ratkaisuja, mutta mieluummin ne odottavat käskyjä ja yhdessä
tekemistä. Appenzelliä ei tarvitse aktivoida, se innostuu ja on
heti mukana, kun jotain tapahtuu. Se myös rauhoittuu nopeasti kun huomaa, että omistaja rauhoittuu.
Suomalaisen appenzellikannan luonteeseen on kiinnitetty
huomiota yli 45 vuoden ajan ja sitä on saatu kehitettyä siten,
että meillä on suurin osa appenzelleistä hyvin käyttäytyviä, hyvähermoisia ja ystävällisiä. Iloisia ja oppivaisia ne ovat yhä edelleen eikä vartiointi- ja paimennustaipumus ole hävinnyt. Epäluuloisuus vieraita kohtaan on koulutuksella ja jalostusvalinnalla saatu vähenemään.
Tällä hetkellä appenzellejä sosiaalistetaan ja niiden luonteeseen kiinnitetään hyvin erilailla huomiota eri maissa.
Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja Itävallassa esim. ei arkaa tai
vihaista koiraa edes yritetä näyttelyssä koskea, vaan tuomari
katsoo kaukaa ja palkitsee koiran. Suomessa, Hollannissa, Tanskassa ja Italiassa kiinnitetään koirien luonteeseen huomiota ja
niiden kanssa tehdään paljon töitä ja niitä sosiaalistetaan, jotta
ne olisivat yhteiskuntakelpoisia.

Kasvattajia Suomessa
Aikojen kuluessa Appenzellin kasvattajia on ollut useita. Suomen ensimmäinen appenzellien kasvattaja oli Vuokko Eräjään

Alpenhirts. Fernisin kennel, Erolat sekä Cavénit ovat kasvattaneet kaksi pentuetta kukin. Hedman ja kennelit Kivipellon, Kyynelpuron, Kermikeitaan, Alppipuron, Alpweiden, Alppiruusun,
Tailtiimin sekä Karkalin kenneleistä on lähtenyt kaikista yksi
pentue. Nykyään toimivia kenneleitä ovat Alpenhirts pohjoismaiden vanhimpana, Alppikellon, Eijatuun, Elo Tillan, Hakuhauskan, Schellendorfs, Sehän On ja Ulaani. Ronetta´s, Angelikan ja Appelkiepin ovat uusimpia toimivia kenneleitä.
Alpenhirts-kennelissä on syntynyt kaikkiaan 33 pentuetta 48
vuodessa ja pentujen kokonaismäärä on tähän mennessä 235.
Kaksi ensimmäistä pentuetta, Z-pentue, jossa oli vain yksi pentu ja Y-pentue, jossa oli neljä pentua, Lotta v. Dreibündenin ja
Zoro v. Garteggin kanssa puuttuvat KoiraNetistä. Eräjää on tuonut ulkomailta 16 appenzelliä Suomeen ja käynyt astuttamassa
viisi narttuaan ulkomailla. Pentuja on ollut sekä mustia että ruskeita. Kennelin kasvatustyö jatkuu edelleen.
Hietaset, joilla on kennelnimi Alppikellon, aloittivat kennelin
käyttämällä omia koiriaan Alpenhirts Yoyoa ja Alpenhirts Zaritaa, jolloin tuloksena oli yksitoista pentua, joista viisi on havannan ruskeita ja kuusi mustia. Tästä pentueesta jäi havannanarttu Adalmina jatkamaan sukuaan. Sillä on kaksi pentuetta. Ensimmäisen isänä on Galant v.d. Niesenﬂanke ja seuraava
pentue on Alpenhirts Santin kanssa, josta taas jäi musta narttu
Alppikellon Idoli jatkamaan sukuaan. Idoli, eli Lulu on jo saanut
ensimmäisen pentueen tuontiuroksen Dundee vom Sitterschlipﬁn kanssa. Tästäkin pentueesta jäi narttu Alppikellon
Olympia jatkamaan Alppikellon sukua.
Eijatuun kennel on saattanut maailmaan 11 pentuetta, joissa
on ollut yhteensä 67 pentua. Ensimmäinen pentue syntyi vuonna 1994 ja ensimmäinen havannanvärinen pentu syntyi vuonna
2005 yhdistelmästä Alpenhirts Yoyo ja Helvetia from Balihara
Ranch. Havannanarttu Eijatuun Opera Bruno astutettiin ruotsalaisella uroksella Carnavals Miloulla ja tästä syntyi yhdeksän
pentua. Seuraavaksi kenneliin tuotiin Saksasta Birke vom Weidensee ja sillä oli nuorella iällä pentue Eijatuun Nekkarin kanssa
ja siinä on kuusi mustaa pentua.
Elo Tillan ensimmäinen pentue käsitti vain yhden pennun.
Isänä on Alpenhirts Dick ja emänä Eijatuun Tilla. Tämä vuonna
2002 syntynyt narttu Elo Tillan First Great One on jo myös kansainvälinen valio ja kahden Eijatuun pentueen emä. Vuonna
2003 lopussa näki päivänvalon Elo Tillan toinen pentue, jossa
on seitsemän pentua. isänä on Harlequin from Balihara Ranch
ja emänä Tilla.
Kennel Hakuhauskan ensimmäinen koira Alpenhirts Superman on ollut kysytty herrasmies tyttökoirien keskuudessa sekä
ulkomailla että Suomessa. Kennelin ensimmäinen oma pentue
syntyi tänä vuonna.
Cavénien nuorempi sukupolvi on ottanut käyttöönsä vanhan kennelnimen Schellendorfs ja heiltä on tähän mennessä
tullut yksi pentue.
Pekka Ilénin Sehän on kennelissä on syntynyt kaksi pentuetta. Pentueissa on ollut sekä mustia että ruskeita appenzellejä.
Kennel Ulaani sai ensipentueen vuonna 2011, Ronetta´s kennel vuonna 2008 ja Angelikan vuonna 2013.
Suomessa on rekisteröity jo yli 530 koiraa, mutta tällä hetkellä elossa olevia on hieman yli 200 yksilöä. Appenzellien rekisteröinnit ovat kasvussa, kiitos kasvattajien ja rodun löytäneiden ihmisten. ■
7
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Sveitsiin

Astutusmatka

Teksti ja kuvat: MARI ja MIKA OJALA | Kennel HAKUHAUSKAN

Ruokamyrkytyspyhimys, seksuaalista ahdistelua,
unelmien poikamies ja kuvankauniit alppimaisemat;
niistä on ikimuistoinen astutusmatka tehty.
8
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yvin suunniteltu on puoliksi
tehty, niinhän sitä sanotaan.
Pitkään suunniteltiin tätä
Pietarin Keisarinnan kosiomatkaakin, ja se kannatti. Koirien kanssa
ollaan liikuttu näyttelymatkoilla Saksan
ja Sveitsin suunnalla ennenkin, joten
ihan kylmiltään ei matkaan oltu lähdössä. Uroksen valinta on ollut oma mielenkiintoinen ja aikaa vievä projektinsa,
johon en tässä puutu sen enempää,
vaan kerron, että Wiccan (Alptricolour
Victoria) sulhasta on etsitty tosissaan
viime kevään terveystutkimusten jälkeen, ja toukokuisella matkallamme
Sveitsissä tapasimme kaksi loppusuoralle päässyttä urosta omistajineen. Katseet suunnattiin ulkomaille koska hakusessa oli sopivasti erilaisen sukutaulun
Tämä kaveri ei ollut isä-ainesta Wiccan mielestä.
omaava, tervetaustainen ja huumorintajuinen uros. Suurena apuna etsinnässä
olivat myös aikaisemmat kontaktimme ulkolaisiin kasvattajiin.
tysti ihmislapsista. Nämä ihmiset ovat kultaakin kalliimpia, mahTähän väliin kirjoitan suuren kiitoksen saksankielentaitoisille
dollistaessaan matkamme. Iso KIITOS siis heille. Monen mielesystävilleni, jotka ovat uhranneet aikaansa auttaakseen minua.
tä lienee sulaa hulluutta lähteä astuttamaan koiraa Sveitsiin
Lukemattomia tunteja on vietetty netin ihmeellisessä maailmasasti, itselleni se oli monen vuoden suunnittelun ja haaveiden
sa, puhelimessa ja sähköposteja kääntäessä, KIITOS YSTÄVÄT!
tulos, lisäksi saimme viettää aivan ihanan talviloman jouluisesLopullisen valinnan jälkeen oli matkan päämäärä selvillä, mutsa Appenzellissa. Wicca aloitti juoksunsa 2.12. ja matkaan lähta tarkka ajankohta avoin. Sehän riippuisi täysin siitä, milloin
dimme iltalaivalla Turusta Tukholmaan 7.12.
Wicca juoksunsa aloittaisi. Reilusti etukäteen pidettiin huoli,
että tarvittavat rokotukset olisivat kunnossa. Myös meidän mo8.12. lauantai,
ensimmäinen ajopäivä Tukholma-Lyypekki
lempien, itseni ja mukaan lähtevän mieheni Mikan työnantajia
pidettiin ajan tasalla tulevasta ”äkkilähdöstä”. Reitit ja ajoaikataulut suunniteltiin valmiiksi, jotta tiesimme monentenako
Hieman huonosti nukutun yön jälkeen, kiitos suomalaisten pikjuoksupäivänä meidän on viimeistään päästävä lähtemään, jotku-joulutonttujen, Ruotsissa valkeni kaunis talvipäivä. Perinteista ehdimme miehelään ajoissa. Huomioitava oli myös vuodenten Brahehusin katkarapuleipien jälkeen ajettiinkin lähes yhtä
aika eli talvi, joka saattoi hidastaa ajomatkaa sekä se, että aukyytiä sujuvassa liikenteessä Tanskaan, Puttgardenin lautalle
toomme oli saatava nopsaan alle kitkarenkaat, Keski-Euroopasti. Lautalla nautittiin välipalaksi maistuvat currywurstit, joiden
paan kun ei nastoilla ole asiaa. Maininnan arvoinen asia on
voimalla jaksettiin vielä loppurutistus Lyypekkiin. Kirjautuminen
myös se, että ”valmiustilassa” pitää olla myös ne ihmiset ,jotka
hotelliin, Wiccalle ruoka ja sitten kävelylle kirpeään kymmenen
huolehtivat kotiin jäävästä laumastamme sekä siinä sivussa tieasteen pakkaseen.
Laivalla huonosti nukuttu yö näkyi väsymyksenä sekä koirassa että ihmisissä eikä kukaan meistä ollut parhaimmillaan. Kävelyn jälkeen kävimme syömässä hotellin ravintolassa maittavaa
ruokaa. Saksassa ei kyllä säästellä annosten koossa ja siitä hyvästä Wiccakin sai maistiaisen huoneeseen palatessamme. Sänky oli hyvä ja huone hiljainen. Onni ja autuus.

9.12. sunnuntai,
toinen ajopäivä Lyypekki - Ühlingen-Birkendorf

Saksan läpi ajaessamme oli melkoinen lumipyry.

Hyvin nukutun yön jälkeen oli vaikeuksia herätä uuteen aamuun kellon soidessa kuuden aikaan. Mielessä pyöri ajatuksia
koiraharrastusten järjettömyyksistä. Kunnes nämä uniset aivot
muistivat ettei kyseessä olekaan näyttelymatka.
Aamiaispöytä kutsui klo 6.30 ja loistava kahvi sai elämän hymyilemään. Muutenkin aamiainen oli hyvä sekä palvelu ystävällistä. Aamukävely paljasti ilman lauhtuneen, sekä mojovan
lumituiskun, joka varmasti tulisi hidastamaan matkantekoa.
9
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suomalainen pärjää. Sohjossa körötellessämme
katselimme takaa lähestyvää rekkaa, joka oli
ohittamassa koko letkaa.
Siinä vitsailimme, että ratissa on varmasti suomalainen rekkamies joka
kuuntelee Kari Tapiota ja
kiroaa saksalaisia jotka eivät osaa lumessa ajaa. Ja
toden totta! Suomalainen
rekkahan se ohitsemme
pyyhkäisi. Ja koska Mika
ajoi niin sinnehän mekin
lähdimme sohjoon ohittelemaan rekan valmiiksi
auraamissa renkaan urissa. Monesti ihmettelin,
että ”onko ihan pakko?”
mutta ilmeisesti on. Mika
vitsaili, että ei täällä usein
ketään kuole, nopeudet
kun on niin alhaisia. Ja tosiaan, alhaisia oli nopeudet hurjan lumipyryn
Jouluista Appenzellia.
vuoksi läpi koko Saksan.
Päivän ajomatka venyi
noin 15 tuntiin ja viimeiset 20 kilometriä ajettiin pimeydessä
lähes umpeen tuiskanneita vuoriston serpentiiniteitä. Hyvä, kun
uskalsi edes hengittää. Välillä tosin oli pakko nauraa hysteerisesti, että voiko tämä tie tosiaan vieläkin pienentyä. No, kitkarenkaat ja Mikan hermot piti ja perille päästiin ennen puolta
yötä. Majapaikassamme meitä odotettiin ystävällisesti hymyillen ja jälleen uni maittoi makealle.

me kahvitella ja vaihtaa
ajatuksia. Jälleen tuli todettua tuo tietokoneen
käännösohjelman kätevyys tällaisen hyvin alkeellisen saksankielen taidon tukena. Kun asia on
yhteinen, niin kyllä siinä
kielimuurit kaatuu.
Takaisin ajaessamme
poikkesimme aivan sokkona syömään pieneen
pizzeriaan jossain pikkukylässä. Sisään astuessamme olisimme perääntyneet jos olisimme kehdanneet. Paikka oli selvästi
paikallisten seurustelu- ja
juomapaikka, ei niinkään
suosittu ruokapaikka. Paikan sisustus oli aika villi,
vanha ja virttynyt. Helmenä oli akvaario, jossa perinteisten aarrearkun, muovikasvien ja simpukoiden
kaverina uiskenteli jokunen lehtikala ja pleko.
Nurkkaus, jossa istuimme,
oli sisustettu amerikkalaistyylisellä laulavalla kalalla
sekä krusiﬁksillä, jonka Mika risti ruokamyrkytyspyhimykseksi.
Positiivista oli jo iäkkäämmän isännän ystävällinen palvelu ja aterioiden erittäin edulliset hinnat. Lopulta uskaltauduimme syömään spaghetti carbonarat ja oluet sekä päälle kupit kahvia. Ainakin ruoka oli lämmintä ja kahvi suorastaan loistavaa. Lisäksi
nurkassa ollut Pyhä Ruokamyrkytys ilmeisesti toimi, koska seuraava yökin nukuttiin hyvin.

10.12. maanantai,
ensimmäinen vierailu sulhasen luo

11.12. tiistai,
ihan vaan lomalla

Parin päivän lumisateen jälkeen aamulla näyttäytyi jopa aurinko. Aamukävelyllä pääsimme katsomaan millaiseen kylään
olimme illan pimeydessä saapuneet. Wicca nautti täysin rinnoin
lumesta, loikki ja kaivoi, kaivoi ja loikki. Huomasimme majapaikkamme vieressä aitauksessa kauriita ja niiden seurassa ankkoja.
Näin suomalaisen silmiin vähän hassu näky. Kävelyllä meitä vastaan tuli vanha pieni mies, vierellään suuri koira, joka nopeasti
paljastui urokseksi, kun meidät kohdatessaan pappa laski koiransa vapaaksi ilmeisesti ilmoittaen vaikeaselkoisella murteella
koiran olevan hyvin kiltti. En tiedä, ymmärsikö pappa lopultakaan mitä tarkoitin, kun yritin selittää Wiccan olevan juoksussa. En halunnut edes ajatella tilannetta, jossa olisimme yrittäneet irrottaa tätä isoa urosta Wiccasta. Onneksi Wicca itse piti tiukasti kiinni kunniastaan ja pääsimme jatkamaan matkaamme. Myöhemmin päivällä ajelimme tapaamaan Wiccan oikeaa
sulhasta ja tämän omistajaa Doris Meieriä. Tosin sulholla ei vielä ollut asiaa kovinkaan lähelle Wiccaa, mutta me ihmiset saim-

Aamiaisen jälkeen hyppäsimme autoon ja ajoimme viettämään päivää Appenzellin kylään. Valkeaan lumeen peittynyt
kylä näytti kauniilta. Hetken kylää ihailtuamme kävimme syömässä kuumaa keittoa ja päälle kahvin kera suussa sulavaa
suklaatorttua.
Näillä eväillä lähdimme Wiccan kanssa kävelemään läheiselle
ulkoilureitille. Ilma oli tyyni ja leuto, kaikki näytti hyvin idylliseltä. Kuljimme reittiä, jossa kylttien mukaan koirat tulisi pitää
kytkettyinä, mutta huomasimme Wiccan olevan ainoa kytkettynä kulkeva koira. Pääsääntöisesti omistajat kytkivät koiransa
ohituksien ajaksi mutta muutama vähän kurittomampikin mukaan mahtui. Yhtä valkoista isovillakoiranarttua saatiin ihan
reippaasti hätistellä poispäin omistajan huudellessa luvattoman
kaukana. Toinen tapaus olikin sitten pieni russelipoika, joka vapaana vastaan tullessaan lähtikin jostain kumman syystä mieluummin Wiccan kuin oman emäntänsä perään.
Tänään näimme myös parilla pihalla paikallisia appenzellejä
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Näkymiä Säntikselta.
ja molemmista pihapiireistä löytyi myös lehmiä, joten taisivat
ihan perinteisissä töissä olla nämä kaverit.
Reilun kolmen tunnin kävelyn ja maisemien ihailun jälkeen
palasimme kylään, jossa alkoi ilta hämärtää ja kaikki ihanat jouluvalot syttyivät. Kuljeskelimme vielä tunnelmallisessa keskustassa ostoksia tehden, sitten veimme Wiccan autoon nukkumaan ja menimme nauttimaan loistavan päivällisen Gasthaus
Traubeen.

Totesimme molemmat, että on niin kuin olisi kotiin tullut
kun saavuimme Appenzelliin. Niin tutun tuntuiseksi tämä pieni ja ystävällinen kylä on vierailujemme aikana tullut. Suosittelen lämpimästi kaikille.

12.12. keskiviikko,
sulhasta tapaamaan
Kirkas, ihana aurinkoinen aamu. Lähdimme aamiaisen jälkeen
pienelle kävelylle läheiselle patikkareitille. Wiccan jättäessä merkkejään lumeen naureskelimme sen piirtävän nuolia, jotta urokset
tietävät minne tulla. Eipä aikaakaan kun paikalle pölähti sama
suuri uros, jonka tapasimme jo maanantaina. Tällä kertaa koira
tuli ilman isäntää ja sai meidät nopeasti miettimään suunnitelmaa Wiccan kunnian pelastamiseksi. Onneksi Wicca oli itsekin
sitä mieltä, ettei tämä kaveri ole isä-ainesta ja lähdimme reippaasti etenemään koiran tulosuuntaan toivoen törmäävämme uroksen omistajaan. Sieltähän pappa käveli kaikessa
rauhassa meitä vastaan, nyökkäili ja hymyili, otti koiransa
ja jatkoi matkaansa. Tässä vaiheessa itseänikin jo hymyilytti mielikuvat näistä vapaana liikkuvista uroksista mahdollisina isä-ehdokkaina. Lystiä matkustaa Sveitsiin asti
saadakseen sekarotuisia pentuja.
Ulkoilun jälkeen lähdimme tapaamaan sitä oikeaa
sulhasta. Brünggi siellä malttamattomana meitä odottelikin ja päästimme koirat aidatulle pihalle tekemään
tuttavuutta. Wicca oli selkeästi sitä mieltä, että Brünggi oli kiva ja komee, mutta siinä kaikki. Lumessa voidaan toki leikkiä. Ajattelimme jo, että vieläkin on liian
aikaista ja päätimme lähteä vähän kävelylle. Doris meni
Brünggin kanssa käymään sisällä ja Wicca halusi mennä
perässä. Hyvä, kun itse ehdin sisään kun hommat olivat jo
11
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homman sisätiloissa, ulkona kun oli aika paljon lunta ja pakkastakin. Eli aika oli oikea, paikka vaan neidille väärä.

13.12. torstai,
turistina Säntiksellä
Suht aurinkoisen aamun innoittamina päätimme lähteä Säntisvuoren huipulle maisemia ihailemaan. Toki menomatkalla poikkesimme Brünggiä moikkaamaan ja koirat aloittivatkin riehakkaan tanssin keskenään niin, että lumi vaan pölisi. Eilisestä viisastuneena siirsimme koirat sisään ja niksnaks vaan, koirat olivat
nalkissa, mutta epäonneksemme olimme tuoneet mukanamme lunta, joka suli tehden lattian todella liukkaaksi ja alas tullessaan Brünggin tassut luistivat alta irrottaen koirat toisistaan.
Päätimme jättää leikin hetkeksi ja lähdimme kohti Säntistä palataksemme illalla uudelleen.
Mika oli jo useampana reissuna halunnut Säntiksen huipulle,
sillä onhan se Appenzellin kantonin korkein vuori, ja nyt siihen
tuli tilaisuus jota ei jätetty käyttämättä. Maisemat olivat upeat
jo Säntiksen juurelle ajettaessa, huipun näkymistä nyt puhumattakaan. Oman mausteensa maisemille antoi paksu lumikerros, jää sekä tuuli. Olimme huipulla auringonlaskuun asti ja alas
tullessamme ihailimme Säntistä iltahämärässä. Alppien jylhä
kauneus sai aikaan ajatuksia vuoriston vaaroista, lumivyöryistä
ja nopeasti muuttuvista sääolosuhteista ja äkkiä laskeutuvasta
pimeydestä. Talvinen Säntis oli hiljentävä ja kunnioitusta herät-

Appenzellin pääkatua.
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tävä paikka.
Näissä ajatuksissa ajelimme takaisin Brünggiä tapaamaan. Aamun vahingosta viisastuneena menimmekin nyt suoraan sisään
ja kun hommat hoituivat kätevästi niin kohta jo olimmekin
matkalla omaan majapaikkaamme nukkumaan. Ensin toki pieni iltakävely ”omalla” kylällä. Jos vaivaa välillä matkaväsymys ihmisiäkin niin kyllä se näkyy koirassakin eli erityisesti saa kiinnittää huomiota siihen, että koira saa nukkua ja rentoutua riittävästi sekä syödä hyvin. Rauhalliset nuuskuttelukävelyt ja täysinäinen vatsa auttaa hyvään uneen reissussa sekä ihmiset että
koirat.

14.12. perjantai,
viimeinen visiitti
Tänään lähdimme liikkeelle tavallista aikaisemmin, koska olimme Doriksen ystävällisellä avustuksella saaneet ajan eläinlääkärille matolääkkeen nielemistä varten, ekinokokkoosihäädöstä
kun tarvitaan eläinlääkärin leima koiran passiin. Ajoimme Doriksen talolle auringon noustessa Alppien ylle. Viimeiset pennunsiemenet laitettiin itämään todella kauniissa aamuauringossa lumihankien keskellä. Koirilla näytti olevan hulvattoman
hauskaa ja appenzelleille tyypilliset helikopterihypyt lentelivät
puolin ja toisin. Ilma oli lähes keväisen oloinen, niin paljon aurinko lämmitti, linnut lauloivat ja räystäiltä vedet tippuivat.
Koirien saatua leikkinsä leikittyä siirryimme sisään kahville ja
hoitamaan paperiasiat kuntoon jotta pääsisimme ajoissa eläin-
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täytetty. Oli aika kiittää ja kumartaa, kauniisti ja syvään. Oli erittäin helppoa ja miellyttävää asioida kokeneen kasvattajan kanssa,
vaihtaa mielipiteitä, kuulla kokemuksista ja
saada uutta tietoa appenzelleistä sekä tietysti
siemenet kotiin vietäväksi. Niitä nyt koitetaan
varjella, jotta hyvin alkaisivat itämään.
Kaunista aurinkoista päivää jatkoimme kävelyllä Kyburgin linnan ympäristössä ja syömällä
hyvän aterian linnan läheisyydessä olevassa ravintola zur Lindessä.
Jos oli Brünggi väsynyt meidän lähtiessämme
niin kyllä on Wiccakin tänään loppupäivän vain
nukkunut kyljellään syvässä unessa.

15.12. lauantai,
jouluostoksilla Appenzellissa
Nyt kun ”viralliset” asiat on matkalla hoidettu vietimme vielä yhden päivän nauttien Appenzellin
joulutunnelmasta ostoksia tehden. Kauniita koristeita, valoja ja kynttilöitä näkyi kaikkialla. Iltakävelyllä keskustan läpi kulkiessamme ihailimme kadulle
tehtyä kynttiläjonoa, joka johti pääkatua pitkin kirkkoon. Matkalla Sitter-joen rantaan nautimme kadulta kojusta ostettua
kuumaa glögiä. Tällä hetkellä tuntui, että tästä matkasta on
todellakin otettu kaikki irti mitä vain saadaan. Jos onkin monen
mielestä sulaa hulluutta lähteä astuttamaan koiraa Sveitsiin asti, niin ainakin me olemme saaneet bonuksena hienon loman.
Tietysti toivomme, että matkan ykkösasia toteutuu (myös) ja
saamme Suomeen edes pikkuisen erisukuisia pentuja terveiksi
tutkituista vanhemmista.

16.12. sunnuntai,
kotiinpäin
Perinteisen aamiaisen ja aamukävelyn jälkeen pakkasimme hurjasti lisääntyneet tavaramme, ja tietysti Wiccan, autoon. Kotimatka oli alkamassa, mutta vielä meillä oli edessä yksi ”lomakohde” eli pysähdyimme Prosselsheimissa, jossa asuu yksi niis-

tä monista ystäväperheistä, joihin olemme saaneet appenzellien kautta tutustua. Meidät vastaanotettiin äänekkäästi
haukkuen ja korkealle hyppien, kun vastassa oli Ässän (Alpenhirts Superman) ensimmäisen pentueen emä Nele sekä tästä
pentueesta narttu, Belfana. Ymmärrettävistä syistä Wicca vietti tämän vierailun ajan omassa autossa. Minä ja Mika nautimme
Karinin ja Tomin vieraanvaraisuudesta ja vaihdoimme kuulumisia. Belfanasta on kasvanut kaunis ja hyvin energinen appeneito.
Muillekin tämän pentueen koirille kuuluu hyvää. Niistä on
kasvanut terveitä ja kauniita koiria ilostuttamaan perheidensä elämää. Ässä saa olla ylpeä lapsistaan. Mukavan vierailun
jälkeen jatkoimme vatsat täynnä ja mieli iloisena matkaa, tosin pieni koti-ikävä yritti jo nostaa päätään. Wiccaa aloimme
kutsua Mona-Lisaksi, koska se oli päättänyt olla tavallistakin
hellyydenkipeämpi ja tuijotteli vaan seesteisesti kaukaisuuteen, mikä ei yhtään ole sen tapaista.
Kotimatka sujui tutun kaavan mukaisesti, tasaista ajoa Saksan
läpi Tanskaan, sieltä Ruotsin läpi kohti Tukholmaa ja laivalla
Turkuun. Paluumatkaan varasimme yhden päivän enemmän
aikaa kun menomatkaan joten saimme ajella ihan rauhassa.
Ajatukset olivat jo kotiinpaluussa, lähestyvässä joulussa ja oman
lauman kasaan saamisessa. Onnistuneen matkan jälkeen oli
mukava vielä ﬁilistellä ja nautiskella ennen kotiinpaluuhärdelliä.
Tästä se alkaa, jännittävä odotus ja siementen kasvatus.

Alptricolour Victoria ”Wicca”.

Lisää kuvia matkasta on nähtävillä osoitteessa:
http://mojala.kuvat.ﬁ/kuvat/Wiccan+kosiomatka+2012/
13
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ihanuudesta
Odottamisen

Teksti: JARNA KUVAJA, kuvat: MIKA OJALA

M

inulle ja miehelleni on aina
ollut selvää, että jonain
päivänä hankimme yhdessä koiran. Erimielisyyttä rodun suhteen oli aluksi paljonkin. Minä olin viehtynyt suuriin rotuihin kuten
leonbergin koiraan tai irlanninsusikoiraan.
Nämä rodut viehättivät jo lapsena. Mieheni lähipiirissä oli aikoinaan ollut bullterrieri, johon hän oli kovin tykästynyt, joten
lähtökohdat rodunvalintaan olivat hyvinkin erilaiset. Ainoa yhteinen piirre jonka
aluksi löysimme oli koko; koiran tuli olla
vähintään keskikokoinen.
Rotukirja käteen ja etsimään! Ja voi sitä
rotujen määrää!! Terriereitäkin on kymmeniä! Toiset rodut liian suuria, toiset liian
pieniä, liian suuret silmät tai korvat, liian
lyhyet jalat, liian pitkä selkä, kulmaukset,
ilme, turkki... Ja sitten silmiin osui appenzellinpaimenkoira. Riittävän suuri, mutta
ei ponin kokoinen, mukava ilme, helppohoitonen turkki ja mukavalta kuulostava
luonne. Kumpikaan meistä ei ollut koskaan edes kuullut moisesta rodusta, joten
mitään ennakkoasenteita ei ollut ehtinyt
muotoutua suuntaan tai toiseen.
Kävin tapaamassa neljä viikkoisia appe14

vauvoja (virhe!) kesällä 2010. Samalla näin
myös neljä aikuista narttua. Eihän siitä
reissusta muuta voi jäädä mieleen kuin
suloinen pennun tuoksu! Tämän jälkeen
tutuksi tulivat rotujärjestön nettisivut, eri
kasvattajien nettisivut, hakukoneiden tulokset ja näyttelyt. Kävimme useissa näyttelyissä juttelemassa omistajien kanssa,
tutustumassa koiriin ja ihmisiin niiden takana. Meidät otettiin todella hyvin vastaan. Kaikki olivat valmiita kertomaan
meille koiristaan ja rodusta ja vastaamaan
kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä
vain keksimme esittää. Vastaukset vaikuttivat rehellisiltä eikä appenzellia esitelty
meille ruusunpunaisten lasien läpi. Mielestäni olisi ollut epäilyttävää jos rotua olisi vain kehuttu eikä kukaan kertoisi sen
haasteista tai terveyteen liittyvistä seikoista. Joka rodulla on kuitenkin ne omat erityispiirteensä. Kuka mistänkin piirteestä
pitää tai ei pidä, on vain makuasia. Pikkuhiljaa meille selvisi, että appe on meidän
rotu ja uroksen haluamme.
Odottamisen ihanuudesta ja kamaluudesta meillä on paljonkin sanottavaa.
Olimme keskenämme sopineet, että kun
meillä on oma asunto saa koirakin tulla.

Mukavampi kuitenkin, että koira tekee
mahdolliset tuhot omassa eikä vuokranantajan asunnossa! Omaan asuntoon
muutimme joulukuussa 2011 ja nyt huhtikuussa 2013 meillä on pentu talossa, joka tätä kirjoittaessa riehuu vessapaperirullan kanssa. Jonotimme pentua jo keväällä
2012. Olisimme koiran halutessamme saaneet, mutta tarjolla oli vain narttuja. Halumme saada uros vei voiton ja kieltäydyimme narttupennusta. Teimme siis jonkun toisen koiranodottajan onnelliseksi,
mutta koville se silti otti. Ystävällisesti
meitä neuvottiin kyselemään toiselta kasvattajalta, jolla olisi mahdollisesti pentua

- Appe-extra tulossa seuraavana syksynä.
Tie vei seuraavaan pentujonoon. Pentuetta ei ehditty edes astuttaa, kun tuli jo
seuraavat huonot uutiset. Nartun saama
kohtutulehdus vei kohdun ja samalla kyseiset pentuesuunnitelmat. Kaikkea voi
elämässä sattua ja vaikka pennun saaminen lykkääntyi taas, olin kuitenkin tyytyväinen että kasvattajan nartulta lähti vain
kohtu eikä koko koira. Me jäimme siis
odottamaan seuraavaa pentuetta, joka
ajoittuisi mahdollisesti kevääseen 2013.
Odottamisen lomassa ehdimme jo
pohtia rodun vaihtoa. Onko tämä rotu
edes oikea meille jos sen saaminenkin on
näin hankalaa? Ehkä appea ei vain ole tarkoitettu meidän koiraksi. Piti tarkkaan
pohtia haluammeko minkähyvänsä koiran vai juuri tällaisen koiran. Yrityksistä
huolimatta, emme kuitenkaan löytäneet
toista rotua, joka olisi miellyttänyt samalla tavalla. Appenzellit olivat jo kietoneet
meidän kipparahäntiensä ympärille.
Seuraava pentue oli suunnitelmissa astuttaa vuodenvaihteen tienoilla tietysti juoksujen ajankohdasta riippuen. Muutuin itse jo lähes vainoharhaiseksi odottaessani tietoja juoksujen alkamisesta. Facebookin kyttääminen muuttui jatkuvaksi
ja puhelimen ääntä hätkähtelin. Voi sitä
jännittämisen määrää kun ne juoksut vihdoin alkoivat! Astutusreissun ajaksi saimme kylään kasvattajien oman uroksen,
josta muodostui reilun viikon aikana osa

kotia. Koti tuntui tyhjältä, kun astutusreissun jälkeen kasvattajat hakivat omansa
takaisin. Viimeistään nyt oli kristallin kirkasta, että koira kuuluu meidänkin kotiin. Onneksi astutuksen jälkeen koitti
joulu ja vuoden vaihde vapaineen, jolloin
aika kului kuin varkain. Kauan odotettu
tieto nartun tiineydestä aiheutti jo kyyneleidenkin vuodattamista! Olimme jo kerran kieltäytyneet narttupennusta, mutta
mielessä tietysti pyöri mahdollisuus pentueellisesta pelkkiä narttuja. Mitä sitten?
Pitääkö kuitenkin alkaa varmuuden vuoksi pohtimaan narttupentua? Voiko niin
tosiaan käydä, että tulee vain narttuja?
Tiedonhaluisena ja vainoharhaisena
pengoin kennelliiton jalostustietojärjestelmästä vanhoja pentueita etsien pentuetta, joissa olisi vain toista sukupuolta. No
eipä niitä juuri löytynyt, joten koitin vimmatusti rauhoittaa itseäni. Ei huonoa tuuria voi loputtomiin jatkua, eihän? Pääsin
tapaamaan odottavaa narttua useitakin
kertoja odotusaikana, mikä sekä helpotti
että pahensi odottavan tuskaa. Kovasti
koitin nartulle kertoa, että hienoja, terveitä pentuja saisi masussaan kasvatella, eikä
yhtään haittaisi jos vaikka muutaman
reippaan pojankin pyöräyttäisi. Taisi ymmärtää vihjeen.
Laskettuaika lähestyi ja tietysti puhelimen kyttäily ja netissä ravaaminen tihentyivät samaan tahtiin. Vihdoin 12.2.2013
klo 16.05 puhelin piippasi: ”Ensimmäinen

pentu syntynyt, reipas uros :)”. Sitä tuntemusta on hankala kuvailla. Riemua, iloa,
itkua, pelkoa, epäuskoa, kaikkea mahdollista yhtäaikaa. Riemua pennusta ja pientä pelkoa ja jännitystä luonnonvoimia
kohtaan. Koko pentue olikin sitten täynnä
reippaita poikia eikä ainuttakaan narttua!
Kasvattajan ja narttupennun odottajien
puolista olin harmissani, mutta ehkä minulla oli kuitenkin oikeus tässä kohtaa iloita omasta onnenpotkustani. Koitin hokea
itselleni, että kaikki sujuu hienosti ja pojat
kasvavat ja kehittyvät normaalisti. Luonto
hoitikin hommansa meidän eduksi.
Huhtikuun alussa Jedi kotiutui. Odottaminen päättyi, mutta varsinainen työ vasta
alkaa. Tämä jätkän pätkä on kyllä saanut
loistavat eväät elämään emältä, veljiltä ja
kasvattajalta laumoineen. Aika näyttää millainen koira tästä lopulta kasvaa. Itse olen
onnellinen ja kiitollinen siitä, että meillä on
mahtava tukiverkosto kasvattajan, ystävien
ja appeihmisten muodossa auttamassa
meitä. Vaikka olen mielestäni tehnyt läksyni ja tutustunut rotuun huolella, nähnyt
paljon erilaisia koiria ja kuullut lukemattomia tarinoita ja kertomuksia appenzellinpaimenkoirasta, en vielä voi sanoa rotua
tuntevani. Joka päivä opin Jedistä jotain
uutta ja joka päivä se jaksaa yllättää!
Päivääkään en vaihtaisi odottamisajastakaan pois. Odottaminen kannatti, sillä
jaloissa nukkuu nyt riehumisesta ja leikistä väsynyt maailman paras Jedi! ■
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Elämää

appelauman kanssa
Teksti ja kuvat: TAINA LESTELIN | Kennel TAILTIIMIN

M

eidän perheeseen tuli ensimmäinen appenzellinpaimenkoira
vuonna
1975. ”Titta” (Alpenhirts
Tequila) eli onnellisena koko 13 vuoden
ikänsä perheen ainoana koirana. Titan jälkeen olimme vuoden ilman koiraa ja kävimme pohdinnoissa monta muuta rotua
läpi, koska tuntui ettei uusi appenzelli voisi ikinä korvata ihanaa Tittaamme. Lopulta päädyimme kuitenkin ottamaan uuden
appen ja v. 1989 taloon tuli ”Gilla” (Alpenhirts Gisella). Sen jälkeen rotu
on pysynyt minulla samana vaikka välillä
ajatukset ovatkin harhailleet muun rotuisen hankinnassa.
Gilla eli myös ensimmäiset vuotensa
perheen ainoana koirana, kunnes veljeni
perhe kasvoi kahdella rottweilerilla ja siitä
se laumaelämä sitten alkoi. Gilla otti ensin
Emman ja pari vuotta myöhemmin Lindan kuin omiksi pennuikseen ja opetti sekä hallitsi näitä rotikkatyttöjä tiukalla äidillisellä kurilla. Joukkoon liittyi vielä vuonna 1994 ensimmäinen ihan ikioma appeni
”Utta” (Utta v. Steinboden). Utta synnytti minun Tailtiimin-kennelin ensimmäisen
ja toistaiseksi ainoan pentueen 1997. Tästä pentueesta perheeseen jäi kaksi koiraa;
äidilleni uros nimeltään (Tosimies) Tatu ja
16

minulle narttu (Timantti) Tania. Silloin
perheeni koiralauma oli suurimmillaan
kuudessa koirassa ja sen jälkeen koiria onkin aina ollut useampi.
Kaikki nämä lukuisat vuodet useamman appenzellin kanssa ovat täysin vakuuttaneet minut siitä, että appet ovat
todellisia ”laumaeläimiä”. Ne nauttivat valtavasti toisen koiran seurasta. Appenzelleillä kun tunnetusti virtaa riittää niin sitä
ne saavat purettua tehokkaasti toisen koiran kanssa leikkiessään ja touhutessaan.
Tiedän omastakin kokemuksesta että
myös muun rotuiset kelpaavat hyvin leikki- ja asuinkavereiksi, mutta appen huumoria, leikkien rajuutta, hurjapäisyytta ja
nopeutta, ymmärtää parhaiten toinen appe. Rauhallisemman tai pidättyväisemmän rodun kanssa voisin kuvitella ongelmien yhteiselämässä olevan todennäköisempiä. Appenzellit osaavat yleensä puhua erittäin hyvin koirien kieltä. Appet
ovat hyvin ilmeikkäitä ja lyhytkarvaisina ja
keskikokoisina niiden kehonkieli on helposti niin ihmisten kuin toisten koirienkin
luettavissa. Korvien ja hännänasento sekä
kasvojen ilmeet kertovat todella paljon
koiran mielialasta.
Meillä laumajärjestys on aina muodostunut samaksi kuin ikäjärjestys. Sillä poik-

keuksella että vanhin narttu on kuitenkin
loppujen lopuksi se joka määrää vaikka
laumassa olisi sitä vanhempi uros. Kun
uusi pentu on tullut laumaan, ovat vanhemmat koiran hyvin pian ja määrätietoisesti näyttäneet pennulle sen paikan lauman viimeisenä. Vanhemmat nartut ovat
ottaneet pennun aina kuin omaksi lapsekseen, uroksilla onkin sitten ollut hieman
enemmän sulatettavaa pennun hyväksymisessä laumanjäseneksi. Sellaisia ne miehet kai ovat, haluavat vain nauttia naistensa seurasta ilman rasittavia lapsia. On
hauska seurata kuinka pennut ottavat oppia vanhemmista koirista vaikka välillä kyllä tuntuu ettei ihan kaikkea tarvitsisi matkia. Appet kun oppivat todella nopeasti
niin hyvät kuin huonotkin tavat. Rauhallista, sosiaalista ja itsevarmaa vanhempaa
koiraa parempaa opettajaa ei pikkupennulla voi olla. Kunnon ikäero eli vähintään
kaksi vuotta koirien välillä helpottaa mielestäni paljon hyvän laumajärjestyksen
muodostumista. Meilläkin on ollut samanaikaisesti kaksi saman ikäistä sisarusta, mutta koska kyseessä oli uros- ja narttupentu, pääsimme aika helpolla. Pieni
ikäero kasvattaa riskiä eripuraisuuksien
syntyyn etenkin jos kyseessä on samaa sukupuolta olevat koirat.

- Appe-extra Laumajärjestyksen muodostumista ja ylläpitoa olen edesauttanut pienin elein, joissa vanhin koira aina saa huomion ensimmäisenä esim. ruokakupit jaetaan jokaisen
koiran omalle paikalle ikäjärjestyksessä.
Näin koirat oppivat odottamaan vuoroaan
rauhallisesti, kun tietävät saavansa ruokansa aina samassa järjestyksessä. Kun jokaiselle taataan oma ruokarauha, ei riitoja ruokailussa pääse syntymään. Yksi sääntö josta olen myös pitänyt kiinni on ettei lattialle tippunutta ruokaa saa koirat syödä, jollen poikkeustapauksessa anna siihen lupaa.
Kilpasyöksy tipahtaneen ruokapalan kimppuun kun voisi aiheuttaa turhaa riitaa. On
meilläkin ollut muutamia yhteenottoja,
mutta kun ne ovat laskettavissa yhden käden sormilla parinkymmenen vuoden ajalla, en pitäisi niitä mitenkään ongelmana.
Näitä harvinaisia riitatilanteita laumassamme on ollut aikoinaan, kun muutaman
vuoden eri osoitteissa elämisen jälkeen Gilla ja Utta muuttivat takaisin asumaan samaan taloon. Näillä kahdella nartulla oli jo
omat laumansa ja niiden uudelleen yhteenasuttaminen ei mennyt ihan ongelmitta. Gilla alkoi jo vanhentua ja Utalla oli ollut
omat pennut, joista kaksi vielä asui samassa talossa. Utta yritti vallankaappausta Gillalta ja se johti muutamaan tuliseen taisteluun, joista itselleni jäi arpia käsiin muistoksi erotuomarina toimimisesta. Näistä taisteluista Gilla selvisi voittajana meidän pienellä avustamisella ja Gillan aseman pönkittämisellä. Utta joutui luovuttamaan ja
Gilla johti laumaa koko 15-vuotisen elämänsä ajan.
Tatun ollessa 8-vuotias laumaan liittyi
Tami-poika (Fram brown z Ticheho udoli).
Nämä kaksi poikaa eivät koskaan oikein
kunnolla ystävystyneet. Tatu oppi sietämään Tamia lähellään ja Tami oppi kunnioittamaan isoa Tatua. Kun pidimme huolta etteivät pojat joutuneet yllättäen liian
läheiseen kontaktiin keskenään niin rauha

säilyi. Tatu oli isokokoinen ja kömpelöhkö vanha uros ja Tami nuori,
ketterä ja tempperamenttinen. Tämä johti siihen että Tami pari kertaa yritti viedä Tatulta johtavan
uroksen paikan. Siinä koskaan
kuitenkaan onnistumatta. Narttujen välisiin taisteluihin verrattuna poikien yhteenotot olivat
kuitenkin kuin leikintekoa.
Kuuluvampi karjaisu ja avainnipun tai kassin lattiaan paiskaaminen sai pojat jo erkaantumaan ja samalla ihmettelemään että ”oho, mitä tässä
oikein tapahtui ”.
Tämän hetkinen kolmen koiran laumani
toimii kuin unelma. 7,5 vuotias Tami -urokseni machoilee ja kuvittelee suurimpana,
vanhimpana ja ainoana miehenä talossa
olevansa jonkinlainen pomo. Pieni ja pippurinen 3,5 v. Pipsa (Alpenhirts Priskilla)
antaa narttumaisen ovelasti Tamin elää tässä harhaluulossa. Eihän Tami oikeasti tiukan paikan tullen uskalla Pipsaa vastustaa
ja on siis todellisuudessa aivan Pipsan tassun alla. Pipsa antaa hyvin naisellisesti Tamin hoitaa ”miestentyöt” kuten vahtimisen ja pihan puolustamisen, mutta on samanaikaisesti kietonut Tamin pikkurillinsä
ympärille. Tamin mottohan on ”minkä Pipsa haluaa, sen Pipsa saa”. Taloon tuli viime
kesänä uusi narttupentu Gimma (Gimma
v.d. grünen Ach) ja Pipsa prinsessasta on
kasvanut sen jälkeen aikuinen Nainen. Pipsa luovutti paikkansa lauman vauvalellikkinä Gimmalle ja otti uuden asemansa itsevaltiaana Kuningattarena. Kuningatar enää
harvoin katsoo arvolleen sopivaksi leikkiä
ja riehua ”alamaistensa” kanssa. Peuhaaminen on siis Tamin ja Gimman puuhaa, jota
Pipsa seuraa vierestä ja puuttuu tarvittaessa leikin kulkuun kurinpalauttajana.
Se mikä on kuitenkin varmaa on ettei
appelauman kanssa eläessä ole yhtään tyl-

sää päivää. Jokainen meidän koirista on ollut
omanlaisensa yksilö. Vaikka kyse onkin saman rodun kahdeksasta edustajasta, ovat
ne kaikki olleet erilaisia persoonia niin luonteeltaan kuin tavoiltaan. Jokaisella on ollut
omat hassutuksensa, tempauksensa ja ominaisuutensa. Tämä erilaisuus onkin mielestäni yksi appenzellien rikkaus ja iso osa rodun viehätystä. Toki tämä yksilöllisyyden
rikkaus tuo myös haastetta elämään. Esimerkiksi koiria kouluttaessa, joutuu joka
koiran kanssa miettimään omat konstit siihen, miten juuri se koira parhaiten oppii.
Leikillään voi sanoa että osa appeista on
sellaisia halolla päähän hakaten koulutettavia ja sitten toisesta ääripäästä löytyvät herkät prinsessat, joita ei saa edes katsoa pahasti. Siinä sitä saa koiraa vaihtaessa tovin
nollailla itseään ja hakea uutta viritystä
omaan mielialaansa, kun yrittää vaikka samoissa treeneissä kouluttaa vuorotellen ”örmy körmy” machomiestä ja ”herne selän
alla” prinsessaa. Ei ole helppoa ei. Ja sitten
loppujen lopuksi jäät miettimään, onko
koirasi oikeasti sellainen kun kuvittelet sen
olevan? Varsin mahdollistahan on että erittäin älykkäänä koirana, appesi vetääkin sinua ihan kuusnolla ja kouluttaa sinusta parempaa palvelijaa itselleen. ■
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Appen kanssa
koiranäyttelyissä
Teksti: TAINA LESTELIN | Kennel TAILTIIMIN

K

oiranäyttelyihin osallistuminen on hauska ja jännittäväkin harrastus yhdessä koiran kanssa. Näyttelyissä
käyminen on parhaimmillaan mukavaa yhdessäoloa
oman koiran kanssa samanhenkisten appeihmisten
seurassa. Näyttelyissä vaihdetaan omistajien kesken kuulumisia,
tutustutaan uusiin ihmisiin ja vietetään vaikka herkullista piknikkiä samalla kun seurataan koirien kehäesiintymisiä. Iloitaan
oman ja muiden koirien menestyksestä ja muistetaan aina onnitella päivän voittajia. Näistä aineksista koostuu miellyttävä
näyttelypäivä, jonka jälkeen on mukava palata kotiin lepäämään
koiran kanssa. Koirille näyttelypäivät ovat myös väsyttäviä vaikka ne eivät siellä joudukaan varsinaisesti fyysiseen rasitukseen.
18

Ympärillä pyörivät koirat ja ihmiset, tutut ja tuntemattomat,
kehäjuoksut ja tuomarin tutkimiset tuovat koirallekin virikkeitä
ja vaihtelua perusarkeen. Tämän kaiken mukavan yhdessäolon
voi pilata lähtemällä näyttelyyn liian tiukkapipoisena ja tuloshakuisena tai koiran kanssa joka ei selvästi viihdy näyttelyn hulinassa. On tietenkin aina mahtavaa voittaa ja menestyä oman
koiran kanssa, mutta on osattava olla myös hyvä häviäjä. Hyvä
on muistaa myös että tuomaritkin ovat vain ihmisiä ja koiran
sinä päivänä saama arvostelu on vain yhden ihmisen näkemys
koirasta juuri sinä päivänä. Ei sen vakavampaa.
Appenzellinpaimenkoirien luonteiden monipuolisuus tuo
rikkautta myös näyttelyharrastukseen. Jokainen koira, joka mi-

- Appe-extra nulla on ollut ja jonka kanssa olen näyttelyissä käynyt, on aina
”katsokaa, minä tulin ja palkinnot voi sitten suoraan tuoda tänopettanut jotain uutta. Niiden erilaiset luonteet ja erot esiintyne ja muut voivat lähteä kotiin”. Gilla myös osoitti usein turmishalukkuudessa ovat tuoneet omat haasteensa. Appenzellin
hautumistaan kehässä haukkumalla, jos arvostelu tuntui kestäesiintyminen kehässä on parhaimmillaan vauhdikasta, hauskaa
vän Hänen mielestään liian kauan, kun asiahan oli päivän selvä,
jo joskus jopa yllätyksellistä. Iloinen, eloisa ja itsevarma koira,
Hän voittaa kuitenkin. Nämä luonteenpiirteet tekivät Gillasta
joka esiintyy ohjaajansa kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä
koiran, jota oli suorastaan nautinto esittää kehässä. Myös enmolempien nauttiessa, on aina yhtä ihanaa katsottavaa. Ja pasimmäinen ulkomaan näyttelymatkakin tuli koettua ”Gimpurasta se on tietenkin silloin kun siihen tunnelmaan pääsee oman
lan” kanssa vuonna 1994, kun matkustimme kera bussilastillisen
koiran kanssa. Appet esitetään ns. vapaasti eli niitä ei asetella
appeja omistajineen Sveitsin Berniin maailmavoittajanäyttelyyn.
millintarkkaan paikalleen pönöttämään. Esityksen tulee kuiTuo matkahan oli kaikin puolin mieliinpainuva. Silloin pääsimtenkin olla hallittua eikä liian villiä. Suurin osa tuomareista kuime äitini kanssa ensimmäisen kerran käymään Appenzellissä ja
tenkin arvostaa sitä että appenzellin temperamentti tulee esiin.
matkalta kotiintuomisina tuli ensimmäinen oma appeni Utta.
Appenzelli on ihanan helppo näyttelykoira myös kokonsa ja
Näyttelymenestys tuolla matkalla ei ollut kohdaltamme huikaiturkkinsa puolesta. Sen voit napata vaikka suoraan pihalta auseva, mutta voitti Gilla sentään oman luokkansa eli valioluokan
toon ja lähteä ajamaan kohti näyttelypaikkaa. Appenzellin kansnartut ja oli PN2. Saavutus sekin rodun kotimaassa. Kuin hyvä
sa on myös helppo matkustaa. Appet on juuri sopivan kokoisia
viini Gilla vain parani vanhetessaan ja vielä veteraani-luokissa
ja mahtuvat hyvin niin henkilöautoon, junaan, linja-autoon, laivoitti 8 kertaa ROPin eikä siis vain VET-ROP vaan oli ihan koko
vanhyttiin kuin hotellihuoneeseenkin. Trimmauksia tai turkin
rodun ROP. Uranhuippu taitaa olla Suomen Sveitsinpaimenpöyhötyksiä tai muita ulkonäköön vaikuttavia turkinhoitoja ei tarvitse miettiä. Tarpeen mukaan kostealla liinalla tehtävä pölynpyyhkäisy juuri ennen kehään astumista
riittää. Eikä haittaa vaikka näyttelypaikalla
sataisi kaatamalla vettä, appen turkki on
silti kunnossa. Appenzelli on rehellisesti
juuri sitä miltä se näyttää. Vieläkö kun lisää
lyhytkarvaisuuteen paljon puhuvat korvat
ja hännän, ei appen mielialaa ole kenenkään kovin vaikea lukea. Ihmisille, jotka
osaavat ”lukea koiraa” appen kehonkieli on
hyvin avointa, se ei jätä yleensä mitään arvuuttelun varaan.
Omia kokemuksiani vuosien varrelta eri
koirien kanssa ja niiden opetukset.
Meidän ensimmäisen koiran eli Titan
kanssa ei näyttelyissä käyty. Minä ja veljeni
olimme Titan meille tullessa vielä pieniä lapsia ja myöhemmin teini-ikäisiä omine meGilla ROP ja BIS1
noinemme. Koiranäyttelyt eivät meitä siinä
Sennenyhdistyksen 30-vuotisjuhlanäyttelyssä Kangasala 17.6.1995
elämän vaiheessa juurikaan kiinnostaneet.
Titta kunnostautuikin siis perheessämme
lasten ystävänä ja perheen matkakumppanina. Junamatkat sukoirat yhdistyksen 30-vuotis juhlanäyttelyn ROP ja BIS1 sijoikulaisten luo ja pitkät Pohjoismaat tai koko Suomen kiertävät
tukset, Gilla oli tuolloin 6-vuotias. Pohjoismaiden voittaja-titautomatkat telttailuineen, kuuluivat Titan perhekoiran elämään.
teli tuli 8–vuotiaana ja vuonna 1999 erikoisnäyttelyn VSP vielä
Gillan muuttaessa meille olin jo itse täysi-ikäinen ja ajokortin
kymmenvuotiaana.
omistava ja jotenkin ajauduin ensiksi Gillan kanssa kokeilemaan
Sveitsin matkatuliaiseni Utta olikin sitten Gillan täydellinen
”näyttelemistä” muutamaan Match showhun. Niissä saamamvastakohta mitä tulee näyttelyissä esiintymiseen. Utta ei todellakaan nauttinut näyttelykehässä olemisesta. Utan näytteme menestys johti sitten ihan virallisiinkin näyttelyihin osallislymenestykseen vaikutti tietenkin myös Gillan mukanaolo,
tumiseen. Ja kun pirulle antaa pikkusormen… niin kuinkas kävikään. Näyttelykärpänen pääsi puremaan minua ja äitiäni oieihän Utalla ollut mitään mahdollisuuksia päihittää ikinä
kein kunnolla. Gillan neljäs virallinen näyttely oli Euroopanvoit”voittamatonta” Gillaa. Utan näyttelyuran kaksi ROP-sijaa tutaja näyttely vuonna 1991 ja sieltä tuli ensimmäinen titteli nilivatkin näyttelyistä, joihin Gilla ei osallistunut. ”Umpu” pamen eteen, kun ”Gimpsu” palkittiin VSP-koiraksi veljensä Gerryn
kotti minut opettelemaan kehäjuoksun, joka pyrki näyttävoitettua ROP-sijan. Siitä se sitten lähti. Gillan osoittautui oikemään lennokkaalta ja vauhdikkaalta, vaikka todellisuudessa
aksi Näyttely-Diivaksi, joka rakasti esiintymistä. Diivan tapoihin
juoksimme melkein paikoillamme. Meillä oli tapana tehdä niin
kuului tervehtiä tuomaria tassun ojennuksella ikään kuin kätelettä minä hävisin Utan näkyvistä ennen kehään menoa ja sitläkseen. Minulla on tapana sanoa että Gilla oli koira, jolla oli
ten juuri kun meidän arvosteluvuoro tuli, juoksin piilosta Utan
110 % itsevarmuus. Hän juoksi kehään juuri sen näköisenä että
luo ja juoksimme suoraan kehään. Näin Utta oli minun pa19
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Tami VSP Sveitsin appenzelliyhdistyksen
100-vuotisjuhlanäyttely Appenzellissä 26.8.2006
luusta hetken innoissaan kehässä kunnes taas tajusi missä
olimme. Utan näyttelyura jäikin sitten huomattavasti suppeammaksi kuin Gillan, mutta tuli Utastakin sentään Suomen
muotovalio. ”Umpu-Humpu” toikin sitten elämääni aivan toisenlaista haastetta ja iloa synnyttämällä Tailtiimin kennelin
toistaiseksi ainoan pentueen vuonna 1997.
Utan pennuista jäi äidilleni uros nimeltään Tatu. Tatun näyttelyura jäi yhteen näyttelyyn. Tatu oli luonteelta an melko arka poika, joka ei näyttelypaikoilla viihtynyt. ”Taateli” kasvoi
myöskin rotumääritelmään nähden aivan liian suureksi urokseksi. Meille ja varsinkin äidilleni Tatu oli erittäin rakas ”mammanmussukka” ja rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yksi eniten käytetyistä nimistä oli ”Jätti-Jätkä”. Tatun sisko Tania jäi
asumaan minun luo. Näinhän ei ollut suunniteltu, mutta niin
siinä vain kävi. Tania oli huomattavasti parempi esiintyjä kuin
emonsa Utta, mutta ei sitten ulkomuodollisesti ollut mitenkään appejen huipputasoa. Näyttelymenestys oli ihan keskinkertaista ja tittelilista jäi FIN MVA pituiseksi. ”Tantun” näyttelykertojen vähyyteen vaikutti myös pienyrittäjäksi ryhtymiseni. Aikaa ei näyttelymatkoille enää yksinkertaisesti ollut, kun
viikonloput kuluivat töitä tehden. Tanian kanssa koin kuitenkin näyttelyurani ensimmäisen kerran HYLätyn saamisen. Tania oli erittäin kiltti ja ystävällinen koira, mutta eräässä näyttelyssä erehdyin pompauttamaan palloa Tanialle kehään mennessämme sillä seurauksella että Tania syöksyi palloa sieppaamaan. Tuomari pelästyi koiran syöksyä ja totesi sen olevan
salakavala peto, joka näyttää siis kiltiltä, mutta syöksyy tuomarin kimppuun. Meidät käskettiin ulos kehästä hylätyn arvosanan kera. Näin voi siis joskus käydä kiltillekin koiralle. Kyllä me aika monta kertaa myöhemmin nauroimme tuolle ”salakavalalle pedolle”, joka ei siis olisi voinut olla luonnehdintana
kauempana ”Tanelin” todellisesta luonteesta. Tanian näyttelyuran päätyttyä seurasi neljän vuoden täydellinen näyttelytauko. Kotona oli nyt neljä vanhenevaa koiraa, jotka olivat
saavuttaneet näyttelyissä sen mihin pystyivät. Tuo taukoaika
kului minulla tiukasti oman yrityksen pyörittämiseen.
Olin joskus aikoinaan sanonut Vuokolle, että haluaisin seuraavan koirani olevan Vuokon kasvattama havannanvärinen
narttu. Niinpä Vuokko soitti vuonna 2005 minulle tuovansa
Tsekeistä itselleen havannanvärisen nartun ja kysyi ottaisinko
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minä samasta pentueesta uroksen sijoitukseen. Näin se elämä
heittelee: toiveestani jäi siis jäljelle sentään havannanväri, narttu
vaihtui urokseksi ja kasvattaja tsekkiläiseksi Jari Havelkovaksi.
Enpä tiennyt silloin mihin lupauduin. Päivääkään en ole katunut
Tamin ottamista, vaikka tuo ”rakas suklaamuruni” onkin tuonut
elämääni aivan uudenlaisia haasteita. Ulkomuodollisesti Tami
kyllä täytti kaikki toiveeni ja on mielestäni edelleen Suomen
komein uros (ihan vaan silleen vähän puolueellisesti sanottuna).
Tamin pääkopan sisältö eli luonne onkin sitten ihan eri asia ja
valitettavasti terveydellisesti tuli myös paha pettymys. ”Tamppi”
kun on Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa ja toivottavasti ainoaksi jäävä E-lonkkainen appe. Tami ”tuttiritari”on kotioloissa aivan mammanpoika, joka imeskelee pehmoleluja kuin
tuttia. Kodin seinien ulkopuolella Tami muuttuu emäntäänsä
raivokkaasti puolustavaksi ja muita uroksia palavasti inhoavaksi machoilijaksi. ”Luonneviastaan” huolimatta Tamin näyttelymenestys on ollut Gillan menestykseen verrattavaa, osin jopa
upeampaa. Loistokkaampaa paluuta näyttelykehiin en olisi voinut kuvitellakaan.
Tami loisti ensimmäisenä näyttelykesänään. Alle vuoden ikäisenä poika voitti molemmat sinä kesänä Suomessa järjestetyt
sveitsiläisten erikoisnäyttelyt. Kaikkien aikojen upein menestys,
jota on vaikea ikinä kenenkään päihittää, tuli tuona samana
kesänä Sveitsin Appenzellissä. Siellä järjestettiin ainutlaatuinen
Sveitsin appenzelliyhdistyksen 100-vuotisjuhlanäyttely. Tuohon
näyttelyyn osallistui 116 appenzelliä, mikä on lukumääränä aivan omaa luokkaansa. Koskaan ennen ei missään ole ollut yhtä
aikaa niin monta appenzelliä koolla eikä varmasti vähään aikaan
tule olemaankaan. Osallistuminen juhlanäyttelyyn oli jo sinänsä siis aivan ainutkertainen kokemus. Tuomarin kommentti Tamista jo heti kehään juostessamme oli aika hauska ja paljon
puhuva. Hän vain tuijotti Tamia ja totesi painokkaasti ”Donner
Wetter!”, suoraan suomennettuna se tarkoittaa Ukkosenilma,
mutta mielestäni enemmän toteamuksen alkuperäistä ajatusta
ja sitä miten se sanottiin kuvastaa paremmin vapaampi käännös
”Voihan pyhä jysäys!”. Arvostelun lopuksi ja kehästä poistuessamme tuomari vielä huusi peräämme ”Perfect”. Uskomattomin, upein ja mahtavin tunne ikinä valtasi minut kun Tami valittiin juhlanäyttelyn parhaaksi urokseksi. Siis ei voi olla totta!
Mutta totta se oli! Näyttelypäivä oli ollut kaunis ja aurinkoinen,
mutta kun näyttely oli loppumassa, alkoi sade. Minua se ei haitannut tippaakaan. Muut seurueemme jäsenet lähtivät ajamaan
autoilla takaisin hotelliin, mutta minä kävelin ja tanssahtelin
vesisateessa ikionnellisena Tamin kanssa laulellen Singing in the
rain –kappaletta.
Tamin kanssa näyttelyissä käynti ei aina kuitenkaan ole ollut
samanlaista herkkua. Itse asiassa se on ollut melkoista vuoristorata-ajelua. Upean menestyksen vastakohtana ovat ne kerrat
jolloin esim. Tamin havannanruskea väritys on jakanut mielipiteet tai jopa saanut tuomarin melkein tuomitsemaan pojan
värivirheellisenä. Hylättyjäkin on tullut pari kertaa johtuen ”Tamilisissin” luonteesta. Jos tuomari on osoittanut pienintäkään
epäröintiä siitä voiko Tamia lähestyä tai koskea, on Tami tehnyt
selväksi ettei tarvitse tulla lähemmäksi jos kerran pelottaa. Tamin haasteellinen luonne sai minut usein jännittämään kehässä enemmän kuin minkään muun koiran kanssa. Tämän jännityksen Tami tietenkin vaistosi heti ja se kärjisti ongelmia kehässä. Tästä syystä Vuokko usein esitti ”Tammukan”, jotta jännityk-

- Appe-extra seni ei saisi Tamia käyttäytymään sopimattomasti. Tami rakasraavaksi kirjoitan. Häviämisen tunteeseen olen saanut opetella suhtautumaan Pipsan kanssa aivan uudella tavalla. Niin nauti kaikkia appenarttuja näyttelyissä ja keräsi itselleen aina varsitittavaa kun tuon prinsessan esittäminen näyttelyissä onkin
naisen kunnon naistenmiehen tapaan oman haaremin. Mutta
kaikki muut urokset saivat Tamin näkemään suorastaan punaisniin joka kerta kehään mennessäni, joudun varautumaan henta. Ollessani Tamin kanssa näyttelypaikalla tiesin siis että minulkisesti myös pahimpaan mahdolliseen. Ja kerran niin on tala oli oltava aina silmät selässäkin ettei Tami pääsisi yllättämään
pahtunutkin, että Pipsa sai sitten sen Hylätyn ja oikeutetusti
minua ikävillä hyökkäyksillään. Tämä miehisyyden korostaminiin kuin kuuluukin. Miksi sitten vain sen kerran, onkin asia
nen ja machoilu oli kuin kaksiteräinen miekka Tamin kanssa
joka saa minut edelleen hämmennyksiin. Oloni on usein suonäyttelykehässä. Se toi Tamin esiintymiseen usein erityistä näytrastaan skitsofreeninen kun vien kehään koiran, jolla on kaktävyyttä ja ryhdikkyyttä, kun täytyi vähän mahtailla muille posi hylkäävää virhettä, mutta jonka tuomarit kerta toisensa jäljille. Toisaalta se aiheutti jatkuvaa jännitettä minun, Tamin, tuokeen palkitsevat hyvin eivätkä huomaa koiran virheitä. Tunmarin ja muiden urosten välille ja tuo jännite saattoi välillä purnen tavallaan testaavani tuomareiden huomiokykyä ja samalkautua turhana ja ei-toivottuna rähinänä. Vaikeuksista huolila hieman huijaavani kaikkia. En kuitenkaan mitenkään peitmatta kävin pojan kanssa useammassa näyttelyssä kuin mintele koirani hammasongelmaa tai pientä häntämutkaa ja olen
kään muun koiran kanssa sitä ennen ja ulkomaillakin tuli käytyä
puhunut niistä aina avoimesti. En aina oikein tiedä miten suhuseamman kerran. ”Pamtautuisin asiaan, kun virpin” kanssa matkustimheet menevät taas tuome Bratislavan ja Tanskan
marilta huomaamatta
maailmanvoittaja näytteohi. Se harmittaa, kumlyihinkin, niissä kuitenmastuttaa ja tavallaan
huvittaa. Se kuinka monkaan sen kummemmin
ta tuomaria ei ole virheimenestymättä. Tanskan
MV-näyttelyssä Tami sittä huomannut, laskee
ten käyttäytyi tarpeeksi
ikään kuin arvostustani
huonosti ansaitakseen itkoiranäyttelyitä kohtaan.
selleen jo aikaisemmin
Tavallaan toivoisin tuouhkaamani ajanvaraukmareiden olevan tarkempia ja tiukempia, jotsen kastrointiin ja niin
ta voisin edelleen arvos”Pampula” jäi eläkkeelle
näyttelyhommista.
taa heitä koirien kokoSitten tuli Pipsa. Tuo
naisvaltaisina asiantuntiTamin täydellinen vastajoina. Kilpaviettinen ja
kohta: pieni, siro, naisellikärpäsen purema vereni
nen ja itse ystävällisyys.
vetää minua kuitenkin
Pipsa ROP ja RYP4 Raumalla14.5.2011.
Minulla olikin melkoinen
aina vaan näyttelyihin
totutteleminen ja toisaalvaikka samanaikaisesti
ta nautinto opetella esitmietin että mitä järkeä
tämään kehässä koiraa, joka haluaa ystävällisesti ja iloisesti tertässä on. En vain osaa olla poissa näyttelyistä ja kun ei minulvehtiä jokaista tuomaria lähietäisyydeltä. ”Prinsessan” aurinkoila muutakaan koiraa ole ollut sinne viedä, olen sitkeästi käynyt
nen luonne onkin hurmannut monta tuomaria. Samoin Pipsan
Pipsan kanssa. Tuohan se tavallaan uutta jännitysmomenttia
kauniit liikkeet olivat nuorempana ”Pippan” valttikortti kehässä.
koko hommaan, kun miettii kuinka tarkka tuomari tällä kertaa
Valitettavasti tytön molemmat polvet on jouduttu leikkaamaan
on. Nyt alkaa Pipsa jo pikkuhiljaa jäähdytellä näyttelykoiran
patella luksaatiovian vuoksi ja nuo leikkaukset ovat hivenen
uraansa ja eläke häämöttää jo. Sen yhden CACIBin yritämme
verottaneet liikkeiden kauneutta. Vaikka olen siis käynyt näytvielä metsästää, jotta saisin ihka ensimmäisen C.I.B tittelin koitelyissä jo hirvittävän monia vuosia koirieni kanssa, niin vasta
ralleni. Sellaista meillä ei vielä ole. Sen jälkeen Pipsan ura jatkuu
Pipsan kanssa sain kokea ensimmäisen kerran sen onnen että
TOKOn ja PK-haun parissa, josko niistä vielä joskus joku lisä
sijoituimme myös ryhmäkehässä. Pipsan RYP4 sijoitus Rauman
tulisi tittelistöön.
kaikkien rotujen näyttelyssä on uusi ennätyksemme kotimaiPipsan jättäessä näyttelykehät lähiaikoina tilalle astuu viisissa näyttelyissä. Menestystä on ”Pimpula” niittänyt muutenkin
mekesäinen Saksa-Itävälta-Sveitsin matkan tuliainen, Gimma.
ja omistaa koiristani tällä hetkellä pisimmän tittelirivistön. Suo”Gimuli” onkin taas ihan uudenlainen tapaus ja tuon Höpsötmen ja Pohjoismaiden muotovalioarvot on jo saavutettu ja kantimeksi kutsutun tytön kanssa meillä on vielä paljon opetelsainvälisen muotovalion tittelistä puuttuu enää yksi CACIB.
tavaa. Tulevaisuus näyttää mikä tästä tytöstä kasvaa. JänniKaikki te jotka olette jaksaneet tähän saakka lukea kertotyksellä odotan jo tulevaa kesää, kun Gimma aloittaa kunnolmukseni, olette varmaan jo todenneet että se näyttelykärpäla ensimmäisen turneensa. Kaikesta huolimatta tai ehkä juuri
nen on todellakin puraissut minua lujaa. Olen luonteeltani
kaiken koetun vuoksi, varmaa on kuitenkin se että tulen jatmelko kilpailuhenkinen ja nautin todella paljon aina kun koikamaan näyttelyissä käyntiä. Ei niistä vain voi olla poiskaan.
rani menestyvät. Häviämiset yritän kestää kuin mies tai siis
Tulisi muuten heti vieroitusoireita ja ainakin kova ikävä kaikkia
nainen. Tämä toivottavasti selittää teille hieman sitä mitä seuihania ystäviä kehänlaidalla. ■
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Appenzelli Rona

harrastuskoirana
Teksti: LAURA RAHIKKALA

N

elikymppisenä toteutin unelmani, joka minulla oli ollut lapsuudesta asti; hankin koiran!
Perusteellisena ihmisenä paneuduin rodun valintaan erittäin tarkasti.
Halusin koiran, jolla on miellyttämisenhalua ja on helposti koulutettavissa, on sosiaalinen, lapsiystävällinen, avoin, sopeutuvainen, turkki helppohoitoinen ja jonka
kanssa voi harrastaa ihan mitä vaan. Ja
niinpä lopulta elokuussa 2010 perheeseemme muutti appenzelli-pentu Alpenhirts Odette eli Rona. Appenzelli on hieman isompi rotu, mitä olin ajatellut, joten
kasvattaja Vuokko valitsi meille pentueen
pienimmän koiran. Olemmekin kutsuneet
Ronaa leikkisästi mandariiniksi, sillä appelsiiniksii se on pieni; säkä noin 48 cm ja paino n. 18 kg. Rona on valloittanut kaikkien

Lotta ja Rona kisaradalla Oulussa.
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perheenjäsentemme sydämet ja toteuttanut (ja jopa ylittänyt) lähes kaikki odotukset, mitä minulla on omaa koiraa kohtaan
ikinä ollut. Ja sen kanssa – toden totta –
on voinut harrastaa mitä vaan, kuten tästä
kirjoituksestani voitte lukea. Entisenä kilpaurheilijana kilpailuviettiä minulta tuntuu edelleen löytyvän, joten harrastamisen
lisäksi olen löytänyt itseni Ronan kanssa
yllättävän monista kilpailuistakin, vaikka
varsinaisia kilpailullisia tavoitteita meillä ei
juuri olekaan.
Koiraharrastuslajeista agility oli minulle
tuttu, olin käynyt katsomassa silloin tällöin agi-kisoja ja ajatellut, että tuota haluaisin itsekin joskus harrastaa. Koiratanssi
kuulosti myös mukavalta lajilta. Tokoon
puolestaan suhtauduin negatiivisesti, ajattelin etten halua koirani tottelevan kuin

robotti kaikkia ohjeitani. Näyttelyihin en
ajatellut juurikaan koiraani viedä. Ja muista koiraharrastuslajeista en juuri mitään
tietänytkään. Tärkeää minulle oli joka tapauksessa se, että koulutan koirani mahdollisimman hyvin, jotta sen kanssa on
helppo elää arkea kaikissa tilanteissa – halusin siis tottelevaisen koiran. Niinpä hakeuduin Ronan kanssa heti kursseille; ensimmäisenä kävimme pentukurssin, jossa
opeteltiin perustottelevaisuutta ja tutustuttiin myös agilityyn ja rally-tokoon.

Agilitykoira
Tyttäreni Lotta (15 v.) halusi alkaa harrastamaan agilitya Ronan kanssa, joten sen
lajin pariin pääsinkin vain huoltajan ominaisuudessa. Lotta kävi Ronan kanssa pentuagilityssa
sekä agilityn alkeis- ja jatkokurssin ja yhden vuoden
ajan agilityn valmennusryhmässä. Lisäksi kotipihalle
ostettiin esteitä, kepit ja pari putkea ja ne ovatkin olleet kovassa käytössä kesäisin. Rona tuntuisi rakastavan agilityä; siinä saa juosta
kovaa ja hyppiä esteiden yli
– hauskaa! Motivointi on
helppoa, palkaksi kelpaa lelu, leikki tai nami. Ja toisaalta agiradalla juokseminen
näyttäisi olevan Ronalle
palkitsevaa itsessäänkin.
Pienikokoisena appenzellinä Rona on varsin nopea ja
ketterä. Tosin nopeudessa
se ei aivan pärjää bortsuille,
mutta varmuudessa kylläkin. Jos vain ohjaaja pysyy
Kuva: LAURA KOKKO
vauhdissa mukana ja ehtii

Kuva: LAURA KOKKO
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Lotta lämmittelyradalla valmistautumassa Ronan kanssa agilitykisaan.
antamaan oikeat ohjeet, niin tekeminen
radalla on varsin virheetöntä. Ensimmäisiin virallisiin agi-kisoihin Lotta ja Rona
starttasivat viime kesänä Ronan ollessa
kaksi-vuotias. Käytyään kolmissa kisoissa,
joissa yhteensä kuusi starttia, koirakko
sai jo luokkanousun kakkosiin. Varsinkin
Tornion kisat elokuussa 2012 olivat Lotan ja Ronan juhlaa; kaksi nollarataa, sijoitukset ensimmäinen ja toinen ja luokkanousu. Loppukesästä parivaljakko ehti
kokeilla pari kisaa kakkosissa sekä kävivät
nuorten agilityn SM-kisoissa Nastolassa.
Tuloksena oli hienosti omassa sarjassa ja
luokassa 4. sija ja koirakko jäi täpärästi
ulos SM-ﬁnaalista. Syksyllä ostimme perheeseemme myös ponin, jonka jälkeen
agilityharrastus on ainakin toistaiseksi
jäänyt. Lotan vapaa-aika menee ponin
kanssa, joten nyt on harkinnassa, että
josko minä alkaisin treenailemaan agia
Ronan kanssa. Eipä tarvitsisi Ronan agiradalla etsiskellä kesken radan äitiä – kuten se muutaman kerran teki Lotan
kanssa radalla ollessaan. Eli minä olen
kuitenkin Ronalle se maailman tärkein
ihminen, jota välillä tuli ikävä jopa kesken agiradan. Mutta ohjaustaidoissa tuskin tulen koskaan yltämään Lotan tasolle; Lotalla on uskomaton kyky ohjata radalla Ronaa! Sennenkoirien agilitylistoilla
Lotta ja Rona olivatkin viime vuonna hienosti neljäntenä. Mutta tulevaisuus siis
näyttää, että tullaanko agiradoilla näkemään jatkossa Ronaa ja kenen kanssa. Vai
liihotteleeko Rona vain kotipihalla agiesteiden yli.

RALLY-TOKO
Pentukurssin tutustuminen rally-tokoon
vei minut rally-tokon alkeiskurssille ja sieltä jatkokursseille ja sitä kautta laji on vienyt sydämeni. Kuluneen talven aikana en
ole enää kursseja käynyt, mutta olemme
kaveriporukalla vuokranneet hallia ja treenailleet keskenämme rallya kerran viikossa. Laji tuntui minulle sopivalta; ei niin totista eikä niin pilkunviilaamista, kuin toko.
Ja tulee treenattua sitä tottelevaisuutta
– minähän halusin tottelevaisen koiran.
Rally-toko on ollut helppoa Ronan kanssa;
Rona jaksaa keskittyä pitkään treenaamiseen, on motivoitavissa helposti ja tekeminen on tarkkaa – kuten agissakin.
Täällä meillä Oulun seudulla virallisia
rally-toko kisoja on erittäin harvoin, joten
kisaamaan on päästy vähän. Kisamatkoille onkin pitänyt lähteä Janakkalaan, Tampereelle, Nastolaan ja Jyväskylään. Kesäkuussa 2011 kävimme ekoissa kisoissa Ronan ollessa yksivuotias. Se oli elämäni ensimmäinen virallinen kilpailu koiran kanssa ja muistankin olleeni aivan tietämätön
kaikesta. Kisa meni kuitenkin hienosti, tuloksena 94 pistettä. Kolmen alokasluokan
kilpailun jälkeen saimme jo ensimmäisen
koulutustunnuksen ja nousun avoimiin.
Avoimistakin voittajaluokkaan saatiin
nousu kolmen kisan kautta. Voittajaluokassa olemme saaneet ensimmäisen hylkymme sekä ensimmäisen alle 90pist. tuloksen. Mutta takana on myös kaksi kilpailuvoittoa ja nousu mestariluokkaan on
enää yhden hyväksytyn tuloksen päässä.

Osoitus Ronan hyvästä keskittymiskyvystä on meidän viimekesäinen rally-toko kisa Nastolassa: Takana oli pitkä matkustus
edellisenä päivänä ja samana päivänä kaksi starttia Lotan ja Ronan SM-agikisoissa.
Eli samaisena iltapäivänä Nastolassa osallistuin rallyyn Ronan kanssa, tuloksena
avoimessa sarjassa 100 pistettä., ykkössija
ja luokkanousu.
Voittajaluokka on tuonut uuden vaikean haasteen meille rallyyn; käytösruudun. Rona – appenzellille tyypilliseen tapaan – ei ole supersosiaalinen toisten
koirien kanssa ja reagoi välillä hyvinkin
voimakkaasti vastaantuleviin koiriin.
Yleensä treeneissä ja kisoissa ei suuria
ongelmia tämän asian kanssa ole, koska
Rona rakastaa kuitenkin työntekoa, on
se työ sitten rallya, agia tai mitä vaan, ja
keskittyy siis tekemiseen varsin hyvin.
Mutta rally-radan jälkeen käytösruudussa hiljaa seisominen 2 min, kun seuraava
koira tekee rally-rataa, on haasteellista.
Toinen haaste on rallyn uudistuneet
säännöt, jotka ovat lisänneet liikkeitä
huimasti. Lähes kaikki liikkeet pitää osata tehdä myös koiran seuratessa oikealla.
Haaste tässä on ohjaajalla; muistikapasiteettini on rajallinen, en meinaa enää
millään muistaa kaikkia käskysanoja ja
merkkejä! Ja kun minun merkit ja käskyt
ovat mitä sattuu, niin Rona luovana tyttönä keksii ihan omia rally-liikkeitä! Tavoitteena on kuitenkin saada ensi kesänä
luokkanousu mestariluokkaan ja mestariluokassakin hyväksyttyjä tuloksia. Edellyttää tosin sitä, että jaksan taas lähteä
reissaamaan kisojen perässä Etelä-Suomeen.

TOKO
Agilityn ja rally-tokon lisäksi olen käynyt
pari toko-kurssiakin, vaikka ajatukseni oli,
että siinä lajissa en ainakaan kilpaile koskaan. Toisin vaan kävi. Oulun seudun bernien tokokurssin ohjaaja Maija kehui niin
kovin Ronaa ja sanoi lupaavaksi toko-koiraksi, niin päätin sitten treenata sitäkin lajia vähän enemmän ja kokeilla onneamme
myös toko-kokeessa. Kun viime vuoden
toukokuussa osallistuin Ronan kanssa ensimmäisiin toko-kokeisiimme, olin peräti
kerran käynyt katsomassa toko-koetta ja
silloinkin ehkä noin puolen tunnin ajan.
Eli olin täysin keltanokka. Onnekseni kokeeseen sattui mahtava tuomari; Olavi Pa23
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olin tehnyt. Koira suoriutui kyllä hienosti,
mutta minä kokemattomuuttani tein virheitä. Tuloksena kuitenkin ALO2. Samaisena kesänä kävimme hakemassa ALO1
tuloksen Kemistä. Jospa tulevana kesänä
rohkenisin jälleen kokeilemaan onneani,
olisihan se hienoa saada koulutustunnus
tokostakin. Ongelmana tokossa on se,
että minun kärsivällisyys ei riitä treenaamaan tokoa niin tarkkaan ja pienissä
osissa. Haluan aina treenatessakin tehdä
koko liikkeen alusta loppuun. Ylempien
luokkien liikkeitä tuskin jaksan koskaan
alkaa treenaamaan, mutta uskon että
alokas ja avoimen luokan liikkeistä voimme suoriutua. Meidän treenaaminen
vaan ei ole järin tavoitteellista. Lähinnä
sitä, että joskus lenkillä käsken Ronan
tehdä jonkun toko- tai rally-toko liikkeen
ja siitä palkaksi seuraa esim. pallolla leik-

kiä tai vapaaksi pääsy. Ja aina ennen ruuan saamista Ronan pitää tehdä jotain
”temppuja”. Taitavan ja kärsivällisen ohjaajan käsissä appenzellistä saisi aivan
varmasti taitavan toko-koiran.
Ahneena (mille tahansa syötävälle persona) koirana Ronan motivoiminen namilla palkkaamalla on helppoa. Mutta kyllä myös leikki ja lelut motivoivat ja Rona
on ollut helposti koulutettavissa ja miellyttämisenhaluinen. Haasteellisinta kouluttamisessa on ollut kouluttaa omat lapseni, jotta johdonmukaisuus säilyisi koulutuksessa kaikkien perheenjäsenten
kanssa. Olisi varmasti helpompaa kouluttaa taitava toko / rally-toko koira, jos yksin kouluttaisi koiraa. Mutta heti perään
on sanottava, että kyllä Ronan elämä on
ihanan monipuolista, kun minun lisäksi
mieheni ja kolme lastani Ronan kanssa
päivittäin touhuaa ja leikkii. Ensimmäiseksi koiraksi en välttämättä appenzelliä kui-

tenkaan suosittelisi, sen verran haasteellista luonnettakin koirasta löytyy. Mutta jos
appe saa riittävästi aktiviteettiä, aivojumppaa ja liikuntaa sekä riittävästi tottelevaisuuskoulutusta siitä saa luotettavan ja uskollisen perheenjäsenen. Ja lähes minkä
tahansa lajin harrastaminen appen kanssa
onnistuu, nimittäin tässä ei ollut vielä
kaikki meidänkään harrastuslajit.

Näyttelyt
Kuten toko myös näyttelyt piti olla sellainen harrastus, josta en ollut niin kiinnostunut. Kolmesta näyttelystä olen kuitenkin itseni Ronan kanssa löytänyt. Yksi tuomari ei pitänyt Ronasta; oli kuulemma
aivan liian kevyt kokonaisuus! Mutta kaksi muuta näyttelyä on tuonut meille sertin
ja cacipin, joten pitäähän se ainakin vielä
yksi serti käydä hakemassa, jotta saamme
Ronasta Suomen muotovalion. Olisiko
ensi kesänä senkin aika?

Vesipelastus
Vesipelastusharrastuksen aloitimme Ronan kanssa vuosi sitten, eli viime kesän
ajan kuljimme Pohjoisen vesipelastuskoirien vepe-treeneissä. Rona nauttii uimisesta, joten laji sopii meille hyvin. Vaikka
Rona on pienikokoinen appenzelli, se
jaksaa hakea vedestä niin veneen kuin
”hukkuvan” ihmisenkin. Veneessä Rona
matkustaa mielellään ja hyppää veteen
käskystäni. Vientiliike on kaikista haasteellisin, siinä koiran pitäisi viedä rannasta antamani esine veteen veneeseen.
Poispäin minusta tehtävä liike on vaikea,
kuivalla maalla se jo onnistuu, mutta veteen vienti on todella vaikea. Muutenkin
vepe on harrastamistamme lajeista ehkä
vaikein, koska sitä ei pysty treenaamaan
kuin kerran viikossa järjestettävissä treeneissä ja sielläkin yleensä treenataan vain
kahta liikettä yhden treenin aikana. Eli
jos kesän aikana ehtii käydä esim. kymmenen kertaa harjoituksissa ja joka toinen kerta harjoitellaan vientiä, tulee kesälle viisi harjoituskertaa vientiin. Toki
treenien lisäksi käyn Ronan kanssa ui-

Rona ja Tampereen rallytokokisojen palkintosaalis.
Kuva: LAURA RAHIKKALA
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hyvää liikuntaa koiralle. Rally-tokon lisäksi vepe tuntuu mielestäni kaikkein mieluisimmilta lajeilta ja varmasti vielä vepessäkin haluan kilpailla, mutta sitä ennen meillä on vielä paljon treenattavaa.

Koirahiihto ja
hiihtokilpailumaskotti
Rona nauttii vetämisestä ja siitä, että saa
juosta ja laukata täysillä. Minä puolestaan nautin hiihtämisestä, joten koirahiihto tuntui oikein luontevalta harrastukselta meille. Eihän Rona mikään oikea
vetokoira ole, mutta kyllä minä Ronan
vedossa pääsen vauhdin hurmaa kokemaan paremmin kuin yksin hiihtäessäni.
Poikani harrastaa kilpahiihtoa ja Rona
kulkee talven ajan kaikissa hiihtokilpailuissa maskottina mukana. Ei ihan haliberni, mutta auliisti Rona antaa kaikkien
lasten itseään silitellä. Tosin Rona on sitä
mieltä, että sen tulisi olla aina kilpailujen
ainut kisamaskottikoira, muille koirille pitää aina vähän haukkua.

Vepe-koira Rona.

Jäljestys
Appenzelli sopii varmasti hyvin myös PKhakuun ja jälkeen sekä pelastuspuolelle
etsintäkoiraksi. Itse olen tutustunut jäljestykseen Oulun seudun bernien jälkitreeneissä, joissa olen pari kertaa käynyt. En
lajista niin innostunut, koska koira joutui
olemaan suurimman osan treeneistä autossa odottamassa vuoroaan. Haluan, että saan treeneissä mahdollisimman paljon
itse tehdä oman koiran kanssa. Perusteet
jäljen tekemisestä kuitenkin opin ja silloin
tällöin teen Ronalle metsä- tai peltojälkeä.
Rona osaa istumalla ilmaista, missä maksamakkararasia on. Ronan mielestä ehkä
mukavampaa jäljestämistä on kuitenkin
lenkillä haistella toisten koirien jälkiä. Tai
hakea lumipalloja umpihangesta, johon
niitä sille heitän. Hyvää treeniä muuten
tuo umpihangessa hyppely. Palloa tai lelua Rona hakee myös erittäin mielellään
niin maalla kuin vedessäkin. Ja aarteenetsintä kotona on erittäin mieluisaa nenätyötä. Etsintääkin ”harrastamme” silloin
kun lenkille lähtee mukaan useampi perheenjäsen. Ronasta on varsin hauskaa etsiä kutakin piilossa olevaa perheenjäsen-

tä vuorollaan ja palkaksi saa tietenkin
aina ihanaa namia.

Temppukoirasta koiratanssijaksi
Appenzelliä tuskin kukaan pitää perinteisenä sirkuskoirana, mutta varsin helposti
Rona on oppinut erilaisia temppuja kuten
kierimistä, tassun antamisen ja istuminen
etutassut ilmassa jne. Rally-tokon ansiosta
olemme harjoitelleet monenlaista seuraamista, peruuttamista yms. eli ehkä vielä
joskus myös koiratanssiparketit meitä kutsuvat. Itse voimistelua ja tanssia koko ikäni harrastaneena olisi hauska yhdistää sekin harrastus myös koiran kanssa.
Appenzellistä on moneksi ja lähes mikä tahansa koiraharrastuslaji appen kanssa onnistuu. Rona rakastaa työntekoa,
motivoituu kaikkeen tekemiseen yhdessä oman ihmisen kanssa ja omaa hyvän
keskittymiskyvyn. Se ei väsy tekemiseen
koskaan ja on aina valmis hommiin. Jos
mitään mielenkiintoista ei tapahdu, sitten Rona nukkuu eli osaa ottaa myös
rennosti. Nytkin nukkuu kippurassa jalkojeni juuressa. ■

Kuva: LAURA RAHIKKALA
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Kuuliaisesta pikkupennusta kasvaa, korvaton
macho mies. Uroksen kanssa harrastamisen
haasteita ja niiden voittamista.
Teksti: SAIJA HOKKANEN, kuvat: AIJA TANSKANEN

Meille tulee appe!
Päälle parikymppisenä innostuin ajatuksesta harrastuskoirasta. Ennestään minulla oli reilu 2 v. cavalieeri, jonka kanssa
oli niin helppoa ja seesteistä... kaipasin
haasteita! Bernikasvattaja Kati, jolta koiranruoat hain, ehdotti mulle berniä,
mutta pidin sitä liian isona ja pitkäkarvaisena, niinpä päädyin tutkimaan lyhytkarvaisia serkkurotuja ja näyttelyissä tapasin ekan appen livenä, se oli Edin tuleva iskä Zanti.
Alppikellon kenneliin syntyi pitkän
odotuksen jälkeen 7 narttua ja 2 urosta.
Isännällä oli vain yksi toivomus: uros sen
pitää olla. Saimmekin toisen uroksista ja
niin Alppikellon Imago eli Edi muutti taloon!

Varautuminen”pahimpaan” ;)
Meitä molempia vähän jännitti kun haimme Edi-pojan kotiin, olihan meidät eri tahoilta hyvin peloteltu kuinka vaikeita ja
hankalia nämä olivatkaan, purivat kuulemma omiaankin!
Suojasimme tuolinjalat ja lattiat ja teimme keittiöön portin, sehän tuhoaisi kuitenkin kaiken mihin ylettyisi... Portti ja
suojat osoittautuivat pian turhiksi, pentu
oli hyvin pikkuvanha eikä koskenut hampaillaan ihmisten käsiin eikä mihinkään
muuhunkaan kiellettyyn ja oppi tosi nopeasti sisäsiistiksi.
Ettei kuitenkaan liian helpolla oltaisi
päästy, saimme tutustua rodun vahtipuoleen jo varhain kun 4 kk pentu karjui lenkkipolulla vastaan tulleen ukkelin. Siispä
panostin sosialistamiseen todenteolla
26

kiertämällä kaikki mahdolliset tapahtumat tivolia myöten.

Pienin askelin kohti harrastuksia
Edin ollessa noin neljän kuukauden ikäinen liityimme Jyväskylän tokokerhoon,
jossa opetusmetodit pohjautuivat operantisti positiiviseen vahvistamiseen ja
naksutinkoulutukseen. Kouluun menin,
koska olihan pennusta saatava edes kunnon koirakansalainen, nämä kun ovat
ihan mahdottomia. Ja jos perusasiat opittaisiin niin hyvä, kisamielessähän en tokoa
ainakaan alkaisi viilaamaan ja olen niin kamala jännittäjäkin.
Pentu oli oikein terhakka oppilas ja oppi nopeasti. Minä olin äärimmäisen kiinnostava sen silmissä, ”kuinka helppoa”
ajattelin... Kunnes pentu läheni vuoden
ikää ja kaikki muut paitsi minä olin kentällä kiinnostavaa!!
Edistä tuli macho murkku, joka olisi hakeutunut urosten kanssa tappeluihin, ja
todellinen naistenmies hajumaailmoineen. Kontista kuului useasti kaihoisa ulvonta nartun ollessa kentällä ja koiran
otin autosta vain laittaakseni sen samantien ensimmäisen kiitoksen jälkeen takaisin konttiin nenän imeytyessä kenttään.
Kiehuin ja manasin PALLIT alimpaan helvettiin... uhkasin ehkä joka treenin jälkeen
pallienpoistolla mutta periksi en antanut.
Niin kului yli vuosi ja yllättäen yhteistyö
alkoi sujua! Se sujui jopa niin hyvin, että
yllytettynä ilmoittauduin kokeeseen... olin
paniikissa.
Oli käynyt selväksi, että urokset oli sen
vihamiehiä ja nartut sen heikoin lenkki,
mutta selvisimme hengissä ja saimme

kolmostuloksen. Seuraavasta kolmesta
kokeesta saimme yköstuloksen ja viimeinen sennenmestiksestä saatu 192 pistettä lämmitti erityisesti mieltä. TK1 saavutettiin keväällä 2011 ja nälkä kasvoi syödessä... seuraavaksi avoon.
Olin edelleen ihan vasta-alkaja ja kehityimme pikku hiljaa koiran ollessa innokas tarjoamaan käytöksiä naksuttimen
avulla, lelua ei niissä harjoituksissa koskaan käytetty ja niinpä Edi on oppinut
vasta nyt vanhempana palkkautumaan
myös lelusta.
Parhaimmillaan Edi oli innokas ja keskittymiskykyinen, mutta välillä oli taas vaikeampia aikoja jolloin hormonit meinasi
ottaa vallan. “Ne pallit taas”, totesin itsekseni. Mutta kun yhteistyö sujui, se tuntui
aivan mahtavalta! Niinpä uskaltauduttiin
BH-kokeeseen keväällä 2012. Kenttä oli
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koirakoita ja Edi vaikutti kovin rakastuneelta pariimme, rotikkanarttuun. Olin
melko epäuskoinen onnistumiseemme,
mutta Appepoikapa yllätti. Se suoritti tottiskaavion kokonaisuudessaan erinomaisilla ja hyvillä arvosteluilla seuraten kuin
partiopoika! Tämä kuuluu ehdottomasti
kohokohtiimme.
TK2:sta lähdimme metsästämään samana keväänä. Yhden ykköstuloksen onnistuimme saamaan, muutkin hyviä suorituksia mutta aina tuntui jokin liike kurahtavan.
Tahkosimme kokeita, ehkä liiankin kovaan tahtiin, ja viimeisimmässä kokeessa
en kerennyt paikkamakuupiiloonkaan
kun Edi päätti lähteä vokottelemaan naapurinarttua! Hauskin muisto avo-kokeista
oli, kun Edi oli erityisen riemukkaalla päällä ja suoritti liikkeet suurella innolla ja mukavalla draivilla, mutta joka kiitoksen jälkeen se ampaisi vuhkuttamaan liikkurin
kuin gorilla olisi puhunut, siinä kuului ylei-

söstä naurahdus jos toinenkin. Paikkamakuusta karkaamisen jälkeen iskikin sitten
luottamuspula, jota työstetään vieläkin,
vaikka jästipääpoika onkin tehnyt tämän
kammokkiliikkeen kunnialla.
Tästä jatketaan taas tänä vuonna, vaikka kynnystä onkin jo kokeeseen menoon
tullut. Toisin sanoen urosappen kanssa
treenaaminen pitää myös nöyränä.
Rally-tokosta innostuimme, kun pääsimme lajia kokeilemaan KSB:n riveissä.
Pari hyväksyttyä starttia kävimme viime
kesänä ja ensimmäisestä 94 pistettä ja
tuomarin suosikki ilahdutti erityisesti,
meidän tosikkopoikako tuomarinsuosikki? Sen ilme ja olemus vain hymyilevät rallya tehdessä, niin hyvänmielenlaji. Kolmas
startti käytiin tänä keväänä ja siitä RTK1.
Agilityn aloitimme parisen vuotta sitten, ihan kokeilumielessä, mutta kunnolla
sytyimme lajiin vasta kun pääsimme tekemään kunnon ratoja! Nyt ollaan mölliryhmässä ja parit epikset käyneenä aiotaan lähteä kisailemaan kesäkuussa. Agili-

tyssä Edi yrittää parhaansamukaan mennä niinkuin mamma ohjaa, eikä se harrasta sikailua vaan tekee ns. totiseti töitä, eli
epäonnistumisesta menee täysi vastuu
tämän aloittelijaohjaajan kontolle.
Jälkeä ja hakuakin ollaan otettu, mutta
jälki tuntuisi epäluuloisesta koirasta ja ohjaajastakin kotoisemmalta;) Siinä onkin
koemielessä niin paljon liikkuvia osia, että
saa nähdä uskaltaudutaanko niille kentille koskaan. Aika sen näyttää.
Millainen on siis urosappe harrastajan
näkökulmasta ja kenelle semmoinen
mahdollisesti sopisi?
Hyviä ominaisuuksia: nopeaoppisuus,
älykkyys, ahneus ja taistelutahto, leikkisyys, yhdenihmisen koira.
Huonoiksi puoliksi voisi ajatella: koira
kypsyy suht hitaasti ja murkkuna saattaa
kuohua helposti, appen kyky tehdä itsenäisiä ratkaisuja karjakoiramaiseen tyyliin
ei aina miellytä jos et itse olekaan päätynyt koirasi kanssa samaan ratkaisuun. Appeuros on toisinaan myös äärimmäisen
itsepäinen otus, jos se on jotain päättänyt
tai johonkuhun silmänsä iskenyt, on sen
pään kääntäminen varsinaista tahkoamista toisinaan.
Toisin sanoen ohjaajalta vaaditaan pitkää pinnaa, rutkasti huumorintajua ja
päättäväinen pitää ehdottomasti olla, ainakin itsepäisempi kuin koirasi! Jos siis etsii nopeasti valmista ja mahdollisimman
”helppoa” harrastuskoiraa, niin appe ei ehkä ole paras vaihtoehto. Oman kokemukseni mukaan appe sopii erittäin hyvin moneen eri harrastukseen, jos ohjaajalla riittää
intoa niin yleensä sitä riittää koirallakin.
Helpollahan nämä ei aina päästä, varsinkaan tämmöistä vasta alkajaa, mutta kun
jaksaa vain yrittää palkitsee uskollinen
partiopoika moninverroin.
Kotioloissa ei helpompaa koiraa voisi
toivoa, vaikka vieraat otetaankin vastaan
epäluuloisella karjunnalla niin tutut puolestaan otetaan vastaan sydämellisesti
kippuraa heiluttamalla. Ja iltaisin on reilu
30 kg appepoikaa sylissä imeksimässä unileluaan, voisiko olla hellyttävämpää näkyä?
Vielä neljävuotisen taipaleemme aikana
en ole oppinut vetämään aina oikeista naruista Edin kanssa, mutta tässä pojassa
taitaa riittää minulle haasteita vielä pitkäksi aikaa.... uskollisempaa mammanpoikaa saa hakea.
Kiitos Ezki kaikesta mitä olet opettanut,
kyllä sä vielä musta hyvän koulutat! ■
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Vesipelastusta
appenzellin kanssa
Teksti: PEKKA ILÉN | Kennel SEHÄN ON, kuvat: MIKKO IKÄHEIMONEN

R

yhdyimme harrastamaan vesipelastusta appenzellinpaimenkoira Mantan (FI VPVA Alppikellon Amanda) kanssa, sinä
kesänä, jolloin se täytti kaksi vuotta.
Myöhemmin sain lisää vepeilijöitä Mantan kotiin jääneistä pennuista Billasta
(Sehän On Billa) ja Dominuksesta (FIN
MVA Sehän On Dominus). Tällä hetkellä minulla on siis kolme vepekoiraa, yksi jokaisessa kilpailuluokassa. Vesipelastuksen lisäksi olen harrastanut myös
agilityä neljän appenzellin kanssa, joten
näkemykseni appenzellinpaimenkoirasta harrastuskoirana perustuvat pääasiassa näihin kahteen lajiin.
Manta aloitti siis vepetreenit vajaan
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kahden vuoden iässä. Vuotta aikaisemminkin olisimme voineet jo kevyesti
aloitella, mutta silloin en varmaan vielä
tiennyt koko lajin olemassaolosta. Ja
vaikka harrastajamäärä onkin viime
vuosina lisääntynyt, lienee vesipelastus
edelleen yksi harvinaisimpia tai ainakin
huonoimmin tunnettuja koiraharrastuslajeja. Vesipelastusuraa suunnitteleville
nuorille appenzelleille (ja niiden omistajille) suosittelen aluksi uimista, uimista,
perustottelevaisuuden vahvistamista ja
uimista. Lajiharjoituksien aika tulee sitten, kun nämä perustaidot ovat hallinnassa.
Pentu oppii hyvän uintityylin, kun se
saa uida vapaasti ja rentoutuneena. Jos

pentu arkailee veteen menoa, voi omistaja tai joku muu uintitaitoinen aikuinen, johon koira luottaa, leikkiä sen
kanssa rantavedessä ja huiputtaa pentu
jossain vaiheessa leikin tiimellyksessä
uintisyvyyteen. Itse olen aloittanut pentujen uittamisen muutaman kuukauden iässä ja pidentänyt uintimatkaa sitä
mukaa, kun olen luottanut niiden jaksamiseen. Aikuisten koirien kanssa uimmekin sitten jo kohtuullisen pitkiä matkoja. Veneestä veteen hyppiminen taas
voi hyvin odottaa, kunnes luuston ja
nivelten nopean kasvun aika on ohitettu. Agilitytreeneissä käytetty yhden
vuoden rajapyykki on mielestäni käyttökelpoinen vesipelastuksessakin.
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Appenzellinpaimenkoira on tyypillisesti erittäin vahvasti omistajaansa/ohjaajaansa sitoutuva, mikä on hyvä tiedostaa
myös harjoituksia suunnitellessa. Treenitapa, joka toimii hyvin vaikkapa noutajalla, ei välttämättä toimi appenzellillä. Vaikeinta omille koirilleni on vesipelastuksessa ollut esineen vienti vieraalle ihmiselle
poispäin ohjaajasta. Vastaavasti agilityradalla appenzelliä on ollut vaikea saada irtoamaan kauaksi ohjaajasta. Kadehtien
katselen bordercollieita, jotka lammaspaimenviettinsä ansiosta suorittavat rataa
virheettömästi ohjaajan käskyttäessä kaukaa radan toiselta reunalta. Toisaalta vahva sitoutuminen ohjaajaan näkyy myös
suurena miellyttämishaluna, jonka ansiosta appenzellin voi saada tekemään sille itselleen vaikeita ja jopa hiukan vastenmielisiäkin asioita. Vesipelastuskokeessa voi
tuuli olla varsin kovaa ja keinuttaa venettä melkoisesti, mutta appenzelli voi silti
ohjaajan käskystä voittaa pelkonsa ja hypätä veneestä aaltoihin suorittamaan siltä
vaadittuja tehtäviä.
Vahva luoksetulo on kullanarvoinen taito vesipelastuksessa ja sitähän täytyy
muutenkin kaikkien appenzellien harjoitella jo pikkupentuiästä alkaen. Raskaan
veneen hinaaminen rantaan viisi metriä
leveän maalilinjan yli kovassa sivutuulessa
ei ole mikään helppo nakki. Maaliin tuloa
voi harjoitella vaikka pystyttämällä pihanurmikolle kaksi punaisista aurausviittaa
ja opettamalla pentua leikin lomassa löytämään tiensä tolppien välistä ”maaliin”.
Venettä hinattaessa tarvittavaa sitkeyttä

taas voi vahvistaa koirien keskinäisillä köydenvetoleikeillä tai vetämällä itse köyttä
koiran kanssa. Jos vedät itse, anna koiran
aina voittaa taistelu. Muita vesipelastuksessa korostuvia perustaitoja, joita pennun ja nuoren koiran kanssa voi kuivalla
maalla harjoitella, ovat kaikenlaisten esi-

neiden noutaminen, esineiden kantaminen otetta irrottamatta ja vastaavasti käskystä esineestä luopuminen. Appenzellin
tyyppiselle palveluskoiralle helposti opetettavia taitoja, joita tarvitaan lähes jokaisessa vepeliikkeessä ja joista on paljon iloa
muutenkin elämän varrella. Aralla koiralla
esineestä loppuun saakka kiinnipitäminen
huolimatta vieraasta kädestä, joka kurottuu tavoittelemaan suussa olevaa esinettä, voi kyllä vaatia hiukan pitempää harjoittelua.
Millainen koira appenzellinpaimenkoira
sitten on vesipelastuskoirana? Sanoisin, et-

tä kuten minkä tahansa rodun edustaja;
hyvin yksilöllinen. Itse treenaan yhtä aikaa
kolmea appenzelliä, jotka kaikki ovat
luonteeltaan ja ohjattavina täysin erilaisia.
Yksi on kovapäinen pässinpää, joka tarvitsee tiukan käskytyksen. Sen voi saada
suorittamaan liikkeen, jonka vallan mainiosti kyllä osaa, mutta jota jostain syystä
ei juuri sillä hetkellä halua tehdä, rankalla
painostuksella. Eikä koiralle jää tilanteesta
traumaa. Toinen on herkkis, jolle äänen
korottaminen yhdenkin kerran voi pilata
koko vuoden treenit. Jos tämä koira on
yhtään epävarma siitä, mitä siltä halutaan,
pitää harjoitusta helpottaa heti niin paljon, että koiralla on varmasti mahdollisuus
onnistumiseen ja ohjaajan kehuihin. Ja sitten on kolmas, jolla käskyn ja suorituksen
aloittamisen välissä voi kulua useita sekunteja liikkumatta kuin patsas. Juuri kun
ohjaaja on miettinyt valmiiksi uuden toimintatavan, koska ensimmäinen ei näyttänyt menneen perille, koira yhtäkkiä lähtee suorittamaan liikettä täysin oikeaoppisesti. Ota nyt sitten näistä selvää, kuka
on tyypillinen appenzelli.
Miksi sitten alun perin ryhdyin harrastamaan vesipelastusta appenzellinpaimenkoiran kanssa? Eihän vepe edes kuulu palveluskoiralajeihin ja on kaiken lisäksi harrastajamäärältään melko vaatimaton. Tärkein syy oli varmasti meidän molempien, koiran ja minun, yletön innostus
uimiseen. Oma kiinnostus onkin oikeastaan ainoa kelvollinen peruste lajinvalintaan. Jos ohjaajalla ja koiralla ei itsellään
ole aitoa innostusta lajiin, ei toinen osa29

- Appe-extra puolikaan yritä tosissaan. Alkuun voi toki
päästä pelkästään jommankumman innostuksen siivittämänä, mutta kun vastaan tulevat ensimmäiset ongelmat, pysähtyy kehitys helposti siihen. Sisäisen innostuksen tärkeys on tullut hyvin esille
Billalla, jonka kanssa olemme kokeilleet
huonolla koemenestyksellä niin agia, kuin
tokoakin. Näissä lajeissa koira on toiminut
ihan hyvin treeneissä tutussa ympäristössä, mutta on arkana ja epäluuloisena ollut
koetilanteissa täydellinen alisuorittaja. Vepekokeissa Billa on kuitenkin pystynyt
työntämään pelkonsa vieraita kohtaan
taka-alalle ja venymään huippusuorituksiin, koska rakastaa yli kaiken uimista.
Vesipelastus on koiran terveyden kannalta varsin turvallinen harrastus. Pääsääntöisesti uiminen sopii vanhallekin koiralle, rauhallinen uiminen jopa kuntoutukseksi nivelvaivoista kärsiville. Koiran
ikääntyessä on kuitenkin aiheellista kiinnittää huomiota veneestä veteen tapahtuvien hyppyjen määrään. Nivelvaivaista
koiraa voisi jopa opettaa laskeutumaan
veteen rauhallisemmin kumiveneen laidalta. Manta täyttää ensi kesänä yhdeksän ja kärsii lievästä nivelrikosta, mutta en
näe mitään syytä, miksi emme vielä jatkaisi harrastustamme. Tosin treenaamisessa
keskitymme nykyään laatuun, emme
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määrään. Kokeisiin osallistumista vähensimme jo viime kesänä, kun huomasin
Mantan selvästi väsyvän ja myös suoritusten huononevan tiiviissä koetahdissa ja
varsinkin kahden kokeen viikonloppujen
aikana. Vesipelastuskoe kestää noin kuusi
tuntia ja voi olla fyysisesti ja henkisesti koiralla aikamoinen rasitus. Lisäksi koepaikat
voivat olla kaukana kotoa, pitkien ajomatkojen takana.
Mielestäni appenzellin toimintakyky
vesipelastuskoirana on verrattavissa muihin palveluskoirarotuihin, varsinkin
suunnilleen samankokoisiin paimenkoiriin, kuten saksanpaimenkoiraan, valkoiseenpaimenkoiraan ja belgianpaimenkoiraan. Ehkä appenzelli on kuitenkin liik-

keitä suorittaessaan jonkin verran näitä
rauhallisempi. Tai ainakin rauhallisempi,
kuin osa näiden rotujen edustajista. Sakemanneja, pelkkareita ja jopa valkkareita kun näkee veperannoilla niin paljon
enemmän kuin appenzellejä, että niiden
joukkoon mahtuu monenlaisia vipeltäjiä.
Käsitykseni appenzellistä taas perustuu
valitettavasti hyvin suppeaan otokseen,
koska omieni lisäksi muita appeja ei veperannoilla ole vastaan tullut. Olen kyllä
hiukan ihmeissäni, miksi näin on. Ovathan appenzellit yleensä innokkaita uimareita ja voimaakin riittää veneen hinaamiseen. Toivottavasti saamme pikapuoliin lisää appeja tämän hauskan ja rennon
harrastuksen pariin. ■
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Harrastuksena

PK-HAKU
Teksti: HELENA LAPPALAINEN, kuvat: MIKA OJALA

A

ppenzellinpaimenkoira on
iloinen, vilkas, koko ikänsä
leikkisä koira, jolla on aimoannos huumorintajua ja omaa
tahtoa. Se on aina valmiina toimintaan,
mutta ei sekoa vaikkei toimintaa aina olisikaan tarjolla. Appenzelli on onnellisimmillaan saadessaan elää laumansa täysivaltaisena jäsenenä olemalla mukana kaikissa perheen puuhissa.
Appenzellillä on myös ylikehittynyt oikeudenmukaisuudentaju, joka aiheuttaa
sen ettei koira toimi jos kokee tulleensa
kohdelluksi jotenkin epäoikeudenmukaisesti. Välillä saa todella käyttää mielikuvitustaan, jotta se ei ”ota nokkiinsa”. Aina ei
nimittäin ohjaajan ja appenzellin käsitys
oikeudenmukaisuudesta ihan kohtaa. Appenzelli on myös hyvin itsenäinen, itsenäisiin ratkaisuihin kykenevä koira, joka tekee
työtä lähinnä itselleen. Motivointi ei sinänsä ole vaikeaa, jo pelkkä työntekemi-

nen on monesti jo riittävä palkka. Appenzellilla on voimakas vartioimisvietti, joka
saattaa aiheuttaa hankaluuksia, varsinkin
kun siihen lisätään taipumus suhtautua
pidättyväisesti tai jopa varautuneesti vieraita ihmisiä kohtaan. Nykyään kuitenkin
suurin osa appenzelleistä on avoimia,
vaikkakaan eivät välttämättä kauheasti
välitä ihmisistä.
Appenzelli on nopea oppimaan, myös
ne väärät asiat. Mikä vaatii ohjaajalta hyvää treenien suunnittelua ja tarkkanäköisyyttä. Selkeät rutiinit jo alusta asti helpottavat. Kun appenzellille on selvää, mitä siltä odotetaan, sen ei tarvitse turvautua itsenäisiin ratkaisuihin. PK-koiralla itsenäiset ratkaisut eivät tosin aina ole pelkästään negatiivinen asia. Kokenut koira
pystyy myös aika hyvin paikkaamaan ohjaajan puutteita tai jopa omia virheitään.
Esimerkkinä vanha jo edesmennyt kisakoirani. Mikä lie kämmi sille kävi, mutta

yhdessä kisassa A-esteellä meinasi jäädä
nouto suorittamatta. Koira tuli esteen
harjalle ilman noutokapulaa, pysähtyi,
mietti hetken, kääntyi salamana ympäri ja
tuli hetken päästä kapulan kanssa esteen
yli suorittaen liikkeen täydellisesti loppuun asti.
Hakukoirana appenzelli ei ole sieltä helpoimmasta päästä. Murrosikä on yleensä
hyvin voimakas ja nuoren koiran luonne
saattaa väliaikaisesti muuttua hyvinkin
paljon. Avoimesta iloisesta koirasta tulee
usein varautunut ja epävarma, ohjaajaltaan paljon tukea vaativa. Siinä vaiheessa
jo alusta asti tehty selkeä rutiini maalimiehellä auttaa paljon. Itselläni on ollut tapana mennä aina maalimiehelle jo ensimmäisestä etsintäharjoituksesta asti. Koiraa
ei siis koskaan jätetä yksin kohtaamaan
jännittävää tilannetta jos sellainen sattuisi syntymään. On myös tärkeää että maalimiehen käytös palkkaustilanteessa on
31
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kontaktia jos se ei siihen itse ole valmis.
Appenzellit ovat yleensä sairaalloisen ahneita, joten namit eteen ja rauhallinen kehuminen on osoittautunut hyvinkin toimivaksi ratkaisuksi. Lelulla palkattaessa
maalimies on murrosikävaiheessa lähinnä
”palloautomaatti” jolta saa lelun ohjaajan
kanssa leikittäväksi.
Appenzelli on myös herkkähaukkuinen
koira, joka jo luonnostaan vaatii asioita
haukkumalla, joten haukkuilmaisu on
mahdollisesta varautuneisuudesta riippumatta usein paras vaihtoehto. Vaikka appenzelliä joutuisi kotioloissa kovastikin
kieltämään haukkumisesta, ne eivät silti
yleensä ota paineita ohjaajasta hänen saapuessaan maalimiehelle. Vaikeampaa taitaa olla saada haukkuminen loppumaan
kuin että se hiipuisi itsestään.
Miksi appenzelli? Lapsena minulla oli
monirotuinen kolmivärinen koira. Elämäni ensimmäisessä koiranäyttelyssä näin
appenzellinpaimenkoiran, joka muistutti
kovasti tätä monirotuistani ja siitä tuli
suuri haave, suorastaan pakkomielle.
Luonnekin vaikutti sopivalta. Halusin koiran, joka ei karkaa ja joka on oppivainen.
Minulla on ollut neljä appenzellia, joista
kolmen kanssa on harrastettu hakua. Jokainen on ollut erilainen koulutettava,
vaikka samojakin piirteitä on ollut. Ensimmäinen appenzellini Alpenhirts Haikka eli Manta oli hyvin varautunut, arka ja

Maalimies on löytynyt maastosta.
32

pehmeä koira, joka ei olisi soveltunut hakukoiraksi. Mantan kanssa harrastettiin
tokoa ja agilityä vaihtelevalla menestyksellä. Manta oli syntynyt vuonna -89, eikä
rodulla silloin vielä ollut PK-oikeuksia.
Seuraava pentu valittiinkin sitten jo PKlajeja silmällä pitäen, vaikka oikeuksia ei
vieläkään ollut. Päätös anomisesta oli kuitenkin jo tehty. Hertta eli Eijatuun Xerba
hankittiin lähinnä jälkikoiraksi, joka sitten
jo ensimmäisenä päivänään meillä osoitti
enemmän taipumuksia hakuun. Haku
aloitettiin kuitenkin vasta koiran ollessa yli
vuoden vanha. Raunioilla tosin olimme
käyneet ennen sitäkin, koska harrastin
raunioita länsigöötanmaanpystykorvieni
kanssa.
Hertta edistyikin nopeasti ja oli todella

elementissään etsiessään ihmisiä. Ilmaisukin saatiin toimimaan kotona harjoittelemalla. Helppoa se ei ollut, koska herkkähaukkuista koiraa oli tähän asti aina kielletty haukkumasta. Sitten tuli murrosikä
ja avoimesta koirasta tuli varautunut ja
epävarma. Se ei yht´äkkiä uskaltanutkaan
mennä kymmentä metriä lähemmäs
maalimiestä. Murrosikä kuitenkin meni
ohi ja ihanan hakuryhmän kärsivällisyyden
ansiosta, se ei jättänyt mitään pysyviä ongelmia jälkeensä. Ongelmia aiheutti
enemmän koiran pehmeys ja huono toimintakyky. Se tuli pois maalimieheltäkin,
jos satuin väärään aikaan kutsumaan. Hallinta ei siis tuottanut ongelmia, mutta tottis ja esine-etsintä sitten senkin edestä,
koska Hertalla ei ollut juuri lainkaan saalisviettiä, eikä se halunnut ottaa suuhunsa
mitään. Se oli myös ääniherkkä, joten ampumiseen totuttaminen vaati töitä. Samoin vieraat tilanteet ja paikat aiheuttivat
toimintakyvyn katoamista. Se oli kuitenkin onneksi ahne ja nälkää hyväksikäyttämällä saatiin tuloksia aikaiseksi. Selkeistä
rutiineista huolimatta, sen oli kuitenkin
todella vaikeaa erottaa mitä milloinkin oltiin menossa tekemään eli esineruudussa
se yleensä etsi vain maalimiehiä ja jätti esineet huomiotta.
Hertan kanssa kilpailtiin monta vuotta.
Ensimmäisestä kokeesta heti siirtotulos,
vaikka ohjaaja olikin ihan pihalla. Kakkosesta sitten ei meinannut tulosta syntyäkään, ei sitten millään. Kaksi vuotta siihen
meni, mutta viimein oltiin kolmosissa ja
homma alkoi muutenkin toimia. Saatiin
jopa kaksi ykköstulosta, mihin en oikeasti
koskaan uskonut olevan mahdollisuuksia.
Mahtavin tunne varmaan ikinä oli ensimmäisissä piirinmestaruuskokeissamme
kun esineruutu oli vihdoin alkanut toimia
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ja sai täydet 30 pistettä suorituksestaan.
Yhtään ei jaksanut harmittaa edes se, että
kyseiset 30 pistettä olivat ainoat pisteet,
mitä tästä kokeesta irtosi. Henkilöetsinnän keskeytin kun maalimiehet jäivät ilmaisematta ja tottikseen en mennyt edes
harjoituksen vuoksi.
Seuraava appenzelli Diiva eli Godiva
from Balihara Ranch, sai elää villinä ja vapaana ensimmäisen vuotensa. Ilmaisu
opetettiin heti pennun tultua kotiin. Saalisviettinen ja röyhkeä pikku Diiva oppikin
sen noin minuutissa. Pari kertaa käytiin
myös hakutreeneissä, missä se sai ilmaista
vieraita ihmisiä keskilinjalla. Harrastin silloin vielä aktiivisesti Hertan sekä portugalinvesikoirani kanssa hakua, joten Diiva jäi
vähän paitsioon. Ja kun Hertan koeura
loppui, menetin motivaationi kilpailemiseen moneksi vuodeksi. Diivan kanssa kyllä harrastettiin, mutta kokeisiin asti ei koskaan kiinnostukseni riittänyt, vaikka Diiva
olisi ollut todella hyvä kisakoira. Diiva on
saalisviettinen, itsenäinen, röyhkeä ja kohtuullisen kova koira, joka ei koskaan anna
periksi. Se ei myöskään reagoi vieraisiin tilanteisiin tai ääniin mitenkään. Suuresta
vilkkaudestaan huolimatta, sillä on myös
hämmästyttävän hyvä keskittymiskyky eli
energia on ollut helppo suunnata oikeisiin
asioihin. Se pystyy ilmaisemaan maalimiestä häiriintymättä, vaikka ympärillä
pyörisi miljoona marjastajaa ja monta
motocross pyörää. Diiva on myös aina
kaivannut haasteita. Jos se tietää missä
maalimies on (esim. haamut), ei sitä suuresti etsintä innosta. Se saattaa hyvinkin
lähteä juuri vastakkaiseen suuntaan. Toisaalta taas se etsii maalimiehet periksi antamatta kaukaakin, vaikka ruualla palkattava koira olisi juuri ahtanut itsensä niin
täyteen varastettua ruokaa, että sen on
vaikeaa jopa liikkua.
Nykyinen harrastuskoirani Bufas’s Zolen Zulu eli Noah on dominoiva, itsenäinen ja vietikäs koira, joka rakastaa suuresti kaikkia ihmisiä. Suurimmat ongelmat haussa ovatkin syntyneet tästä suuresta rakkaudesta yhdistettynä dominanssiin. Noahillekin alettiin opettaa ilmaisua heti pennun tultua taloon. Se ei
sujunut ollenkaan niin helposti kuin Diivan kanssa. Noah kyllä yritti hetken saada palkkaa, mutta kun ei sitä saanut, ei
suinkaan turhautunut ja alkanut haukkua, kuten Diiva, vaan vetäytyi metrin
päähän miettimään. Meni monta viikkoa

Esineruudussa koira tuo 50 x 50 m alueelta luokasta riippuen 1-3 esinettä.
ennen kuin vihdoin onnistuin saamaan
koirasta mitään ääntä. Hakutreeneissä
Noah oli mukana heti alusta asti, ensin
vain seurustelemassa ihmisten kanssa ja
ilmaisun opittuaan ilmaisemassa. Etsintää aloimme harjoitella vasta kun Noah
malttoi ilmaista myös vieraita ihmisiä
naamannuolemisen sijaan. Noah edistyi
nopeasti, onhan sillä ihan järjetön halu
päästä ihmisen luokse. Murrosikäisenä
alkoivat kuitenkin ongelmat maalimiehellä ja koira tunki röyhkeästi syliin välittämättä haukkua. Tätä ongelmaa työstämme yhä. Esine-etsinnässä ei ole suuria
ongelmia ollut missään vaiheessa. Noah
rakastaa leikkimistä ja etsii itselleen leluja mielellään. Ainoa ongelma oli opetusvaiheessa kun putkiaivoinen koiraskoira
ei millään meinannut tajuta että niitä
ihania leluja voi olla metsään jemmattuna enemmänkin kuin yksi. Yhden esineen se etsi vauhdikkaasti ja innoissaan,
ihan sama näkikö viennin vai ei. Toiselle
kun yritti lähettää, koira vaan tuijotti minua, eikä yhtään ymmärtänyt mitä pitäisi tehdä, vaikka sille olisi kaikki esineet
käyty erikseen näyttämässä. Oppihan se
kun vähän käytti mielikuvitusta, tosin
ongelma palasi talvitauon jälkeen, ja samoin kävi maalimieskäytöksen kanssa.
Kaikille koirille on ollut yhteistä hyvä
työmotivaatio. Yksikään ei ole koskaan
kieltäytynyt mistään toiminnasta tai esimerkiksi maalimiehen etsinnästä, vaikka
sitten maalimiehen löydyttyä olisikin ollut
jännittävää ja pelottavaakin. Koskaan ei

ole tarvinnut erikseen miettiä motivointia
tai hakemalla hakea virtaa ja intoa. Aina
sitä on ollut ihan omiksi tarpeiksi, Noahin
kohdalla vähän liikaakin. Väsyneenäkin on
työt tehty innolla. Diiva ja Noah ovat kestäneet toistoja todella hyvin, menettämättä milloinkaan mielenkiintoaan kyseiseen tehtävään. Kaikilla on myös ollut voimakas oma tahto, eikä kukaan ole suostunut toimimaan millään tavalla pakottamalla. Pakotteet muutenkin enemmänkin
nostavat uhmaa kuin ohjaavat oikeaan
käytökseen. Kaikkien kanssa on ohjaajalla
ollut vaikeuksia osata säädellä virettä oikein, kun ne kierrokset kuitenkin aika helposti nousee jo pelkästä ajatuksestä, että
toimintaa olisi tiedossa. Suurimpana ongelmana olen pitänyt appenzellin paimenkoiramaista tapaa käyttää voimakkaasti näköaistiaan etsinnässä. Kaikki koirani ovat viimeistään hajun saatuaan alkaneet luonnostaan etsiä silmillään. Taipumus on kuitenkin jokaisella hiipunut jonkin verran kokemuksen myötä.
Appenzelli on pitkäikäinen rotu ja
yleensä pentumaisen aktiivinen lähes loppuun asti. Harrastuksistakaan ei siten tarvi luopua niin kauan kuin terveys vaan
kestää. Hertan aktiiviura loppui etupään
rakenteelisten ongelmien vuoksi. Vaikka
intoa olisikin ollut, alkoivat hypyt tuottaa
ongelmia 8-vuotiaana. Diiva on nyt
10-vuotias ja pystyisi suoriutumaan hypyistä, mutta en ole D-lonkkien ja pienen
koon vuoksi sitä enää moneen vuoteen
vaatinut. ■
33

- Appe-extra -

Appenzelli

JÄLKIKOIRANA

Teksti: HANNU TUKIAINEN, kuvat: JANNAMARI TILLONEN

A

ppehan on vallan innokas otus jäljestämään niin kuin
valtaosa koirista. Se tarkkuus ja motivaatio tehdä jälkeä ohjaajalle onkin sitten harjoittelun satoa.
Jälkiharjoittelua mietittäessä on syytä aina ensin
miettiä juuri sitä omaa koiraa ja sen ominaisuuksia sekä tavoitteita. Jäljestäminen on hyvää aivotyötä koiralle vaikka tavoitteena ei olisikaan kokeet ja alkuun yleensä pääsee melko helposti.
Kokeiden jäljethän eivät sinällään ole kovin vaativia koiralle
mutta niiden suorittaminen koeohjeen vaatimalla tavalla voi olla se haaste. Ehkä tärkein avain hyvän jälkikoiran rakentamisessa
on saada koiralle riittävä motivaatio työskennellä. Keinoja motivaation rakentamiseen on mm. monipuolinen harjoittelu, ohjaajan suhde koiraan, ruoan hankinnan hyödyntäminen jne.
Iso osa jälkityöskentelystä on koiran lukemista. Koiralla tulee
olla tilaa tehdä työtä, mutta ohjaaja pitää huolen siitä, että koko
ajan työskennellään aktiivisesti. Appenzelli ei ole ehkä niitä helpoimpia rotuja kokonaisuutena ja se vaatiikin ohjaajalta napakkuutta, mutta palkitsee onnistumiset varmasti täysillä innokkailla ja aktiivisilla suorituksilla. Appenzelli pitää haasteista ja jälkiharjoittelussa se tarkoittaa sitä, että edetään koulutuksessa riittävästi ja pidetään harjoitukset aina monipuolisina. Samalla ohjaajakin
oppii toimimaan eri tilanteissa ja lukemaan koiraa. Nykyisin kokeissa ollaan menty liiankin kaavamaisiin olosuhteisiin ja suorituksiin. Monipuolisella treenillä ei jäljellä tule yllätyksiä kun ohjaajakin osaa suhtautua tilanteeseen ja antaa koiran työskennellä.
Välillä voi oikeasti hakea niitä äärirajoja olosuhteissa ja jäljen
vanhentamisessa tai tuoreudessa. Monipuolinen harjoittelu tuo
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suoritusvarmuutta.
Itse olen treenannut hyvin erityyppisten appenzellien kanssa.
Ensimmäinen appeni on vahvaluonteinen ja ei niin saalisviettinen
yksilö, tuon koiran työskentely on jäljellä erittäin määrätietoista
ja tasaista. Myöhemmin on ollut mahdollisuus treenata kolmea
appenzelliä. Nuo ovat olleet puolestaan vietikkäämpiä tapauksia,
joka on näkynyt vauhdikkaina ja jopa hitusen levottomana työskententelynä mutta kokemuksen myötä tasapaino on löytynyt
kohtalaisesti niin pellolla kuin metsässäkin.

Appenzelli ja suojelu
Suojelu lajina ei ole appenzellin ominta aluetta. Rodussa on
varmasti yksilöitä, jotka suoriutuvat lajin ja kokeiden haasteista melko helpostikin mutta jos tavoitteena on muutakin kuin
pelkkiä koulutustunnuksia, niin ehkä rotuvalintaa kannattaa
miettiä tai ainakin lajia. Yleisesti ei
voi sanoa, että rotu soveltuisi suojeluun kovinkaan hyvin. Jos tulee
tilaisuus tutustua lajiin hyvän maalimiehen avustuksella kannattaa
käydä testaamassa koira. Se kertoo
monesti koiran ominaisuuksista todella paljon. Niin kuin kaikkien rotujen kanssa on harrastuksessa hyvä pitää mielessä koiran hallinta
niin kentällä kuin arjessa. ■

Appenzellipaimenkoira rotumääritelmä
KÄYTTÖTARKOITUS:
Karjanajo-, paimen-, vahti-, koti- ja pihakoira, nykyään monipuolinen työ- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 2 pinseri ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat, alaryhmä 3 sveitsinpaimenkoirat; käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS:
Appenzellinpaimenkoira mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 1853 "Tierleben der Alpenwelt" nimisessä julkaisussa. Sitä kuvattiin "kirkkaasti haukkuvana, lyhytkarvaisena, keskikokoisena, monivärisenä karjakoirana, joka on tyypiltään melko yhtenäinen ja pystykorvamainen ja joka toimii sekä talonvahtina että karjanajajana". Rodun suuri vaikuttaja, metsänhoitaja
Max Sieber, vaati vuonna 1895 SKG:tä (Sveitsin Kennelliitto) tekemään jotakin rodun hyväksi. St. Gallenin kantonin hallitus myönsi 400 Sveitsin frangia vuonna 1898 appenzellinpaimenkoirien jalostustyöhön. SKG:n toimeksiannosta perustettiin toimikunta ja vahvistettiin rotumerkit. Altstättenin markkinoilta löydettiin yhdeksän urosta ja seitsemän narttua, jotka palkittiin 5-10 frangin suuruisilla palkinnoilla. Siitä seurasi, että Winterthurin ensimmäisessä kansainvälisessä koiranäyttelyssä vuonna 1898 esiteltiin ensimmäisen kerran kahdeksan appenzellinpaimenkoiraa koemielessä järjestetyssä karjakoirien luokassa.
Professori Albert Heim oli hyvin kiinnostunut sveitsiläisistä paimenkoirista ja siten myös appenzellinpaimenkoirista. Hänen aloitteestaan perustettiin vuonna 1906 "Appenzeller Sennenhund Club", jonka tehtäväksi tuli alkuperäisen tyypin säilyttäminen ja vaaliminen. Pentujen pakollisen rotukirjaan merkitsemisen myötä alkoi puhdasrotuisten appenzellinpaimenkoirien
kasvatus. Professori A. Heim laati vuonna 1914 ensimmäisen virallisen rotumääritelmän. Alunperin näitä koiria jalostettiin Appenzellin alueella; nykyään rotu on levinnyt koko Sveitsiin
ja useisiin muihin maihin.
Appenzellinpaimenkoira on nykyisin oma rotunsa, joka eroaa selvästi muista sveitsiläisistä paimenkoirista. Vaikka rodulla on nykyisin paljon harrastajia, on jalostusyksilöiden kanta vielä
varsin pieni. Vain vastuuntuntoisella jalostuksella voidaan säilyttää ja vakiinnuttaa rodun erinomainen alkuperäinen perimä.

YLEISVAIKUTELMA:
Kolmivärinen, keskikokoinen ja lähes neliömäinen. Lihaksikas ja joka suhteessa
sopusuhtainen koira, erittäin liikkuvainen ja ketterä; nokkela ilme.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 9:10, mieluummin tanakka kuin
liian pitkä. Kuonon ja kallo-osan suhde on 4:5.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Eloisa, temperamenttinen, itsevarma ja peloton. Hieman epäluuloinen vieraita
kohtaan; lahjomaton vahti, iloinen ja oppivainen.
PÄÄ:
Kooltaan sopusoinnussa runkoon nähden, hieman kiilamainen.
KALLO-OSA:
Melko tasainen, leveimmillään korvien välissä, kuono-osaa kohti tasaisesti kapeneva. Niskakyhmy on erittäin vähän erottuva, otsauurre kohtalainen.
OTSAPENGER:
Hieman erottuva.
KIRSU:
Mustilla koirilla musta, havannanruskeilla ruskea (mahdollisimman tumma).
KUONO:
Keskivoimakas, tasaisesti kapeneva, ei kuitenkaan suippo; voimakas alaleuka.
Kuononselkä on suora.

VATSALINJA:
Vain hieman nouseva.
HÄNTÄ:
Ylös kiinnittynyt, voimakas ja keskipitkä. Hännän karvapeite on tiheää, alapuolella hieman pitempää kuin muualla. Koiran liikkuessa häntä on tiiviisti lantion
päälle tai sen sivulle kiertynyt, levossa sallitaan riippuva häntä.
RAAJAT:
Vahvaluustoiset ja kuivat.
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA:
Eturaajat ovat lihaksikkaat, edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät
liian lähellä toisiaan.
LAVAT:
Lapaluut ovat pitkät ja viistot.
OLKAVARRET:
Yhtä pitkät tai vain hieman lyhyemmät kuin lapaluut. Kulma lapaluuhun ei
ole liian tylppä.
KYYNÄRPÄÄT:
Rungon myötäiset.
KYYNÄRVARRET:
Suorat ja kuivat.

HUULET:
Kuivat ja tiiviit. Pigmentti on mustilla koirilla musta, havannanruskeilla ruskea
(mahdollisimman tumma). Suupielet eivät ole näkyvissä.

VÄLIKÄMMENET:
Edestä katsottuna kyynärvarren suorana jatkeena, sivusta katsottuna hieman
viistot.

HAMPAAT / PURENTA:
Voimakas, täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta; tasapurenta sallitaan.
Yhden P1 (1. välihammas) ja molempien M3 (3. poskihammas) puuttuminen
sallitaan, samoin yksi ylimääräinen P1-hammas.

KÄPÄLÄT:
Lyhyet; varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä, päkiät vahvat.

POSKET:
Hyvin vähän korostuneet.
SILMÄT:
Melko pienet, mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat, kuonoon nähden hieman
vinoasentoiset. Eloisa ilme. Mustilla koirilla silmät ovat tummanruskeat tai
ruskeat, havannanruskeilla vaaleamman ruskeat, kuitenkin mahdollisimman
tummat. Silmäluomet ovat hyvin tiiviit, mustilla koirilla mustapigmenttiset,
havannanruskeilla ruskeapigmenttiset (mahdollisimman tummat).
KORVAT:
Melko ylös ja leveälle kiinnittyneet, riippuvat, lepoasennossa litteät ja poskenmyötäiset; kolmiomaiset, kärjestään hieman pyöristyneet. Koiran ollessa
tarkkaavainen korvat nousevat tyvestä ja kääntyvät eteenpäin siten, että
edestä ja ylhäältä katsottuna pää korvineen näyttää kolmiomaiselta.
KAULA:
Melko lyhyt, voimakas ja kuiva.

TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA:
Takaraajat ovat lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eivät
liian lähellä toisiaan. Rotutyypillisten kulmausten vuoksi takaraajat vaikuttavat
suhteellisen ”pystyiltä”.
REIDET:
Kohtalaisen pitkät, muodostavat säären kanssa melko niukan kulman.
POLVET:
Polvikulma on melko avoin.
SÄÄRET:
Suunnilleen yhtä pitkät tai vain hieman lyhyemmät kuin reidet, kuivat ja hyvin
lihaksikkaat.
KINTEREET:
Suhteellisen korkeat.

RUNKO:
Voimakas ja tiivis.

VÄLIJALAT:
Pystysuorat ja yhdensuuntaiset, hieman välikämmeniä pitemmät, eivät sisääneivätkä ulospäin kääntyneet. Kannukset tulee poistaa, paitsi maissa, joissa kannusten poisto on lailla kielletty.

SELKÄ:
Keskipitkä, kiinteä ja suora.

KÄPÄLÄT:
Kuten etukäpälät.

LANNE:
Lyhyt ja lihaksikas.

LIIKKEET:
Voimakas takaraajan työntö ja pitkä askel. Ravissa raajojen liikkeet ovat suorat
sekä edestä että takaa katsottuna.

LANTIO:
Suhteellisen lyhyt, suoraan selkälinjan jatkeena sijaitseva.
RINTAKEHÄ:
Leveä, syvä, kyynärpäiden tasolle ulottuva; selvä eturinta. Rintalasta on riittävän
pitkälle ulottuva, rintakehän poikkileikkaus on pyöristynyt soikio.

KARVAPEITE
KARVA:
Kaksinkertainen, tiivis ja pinnanmyötäinen. Peitinkarva on tiheää ja kiiltävää, aluskarva tiheää, mustaa, ruskeaa tai harmaata; aluskarvan näkyminen ei ole toivottavaa. Hieman laineikas karva sään päällä ja selässä on sallittu, mutta ei toivottu.

VÄRI:
Perusväri on musta tai havannanruskea, jossa mahdollisimman symmetriset
punaruskeat ja valkoiset merkit. Silmien yläpuolella on pienet punaruskeat
täplät. Poskissa, rinnassa (vasemmalla ja oikealla puolella lapaluun ja olkavarren
yhtymäkohdassa) sekä raajoissa tulee olla aina punaruskeat merkit mustan tai
havannanruskean ja valkoisen välissä.
VALKOISET MERKIT:
Selvä valkoinen läsi, joka alkaa päälaelta jatkuen yhtäjaksoisesti kuononselän
yli ulottuen kokonaan tai osittain kuonon ympäri. Valkoista leuassa jatkuen
kurkun yli yhtäjaksoisesti rintaan asti. Valkoista kaikissa neljässä käpälässä sekä
hännänpäässä. Valkoinen niskatäplä tai puolikaulus on sallittu. Yhtäjaksoinen
ohut valkoinen kaulus on tosin sallittu, muttei toivottu.
KOKO
SÄKÄKORKEUS:
Urokset 52-56 cm, nartut 50-54 cm, sallittu vaihtelu ± 2 cm.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellämainituista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen.
• puuttuva sukupuolileima
• hyvin pitkä tai epäsuhtainen runko
• kevyt tai liian raskas luusto
• riittämätön lihaskunto
• hyvin raskas tai hyvin kevyt pää
• pyöreä kallo
• liian jyrkkä otsapenger
• liian pitkä, liian lyhyt, kapea tai terävä kuono; muu kuin suora
kuononselkä
• liian voimakkaasti kehittyneet huulet
• useamman hampaan kuin yhden P1 (1. välihammas) puuttuminen
• liian korostuneet posket
• pyöreät, ulkonevat tai vaaleat silmät
• liian pienet, liian suuret, eivät poskenmyötäiset,
liian ylös tai liian alas kiinnittyneet korvat
• notko- tai köyryselkä
• luisu lantio tai takakorkeus
• nouseva vatsalinja
• litteä tai tynnyrimäinen rintakehä, puuttuva eturinta, liian lyhyt rintalasta
• löysästi kiertynyt häntä, hännänpään tulee koskettaa vähintään
hännäntyveä
• riittämättömät kulmaukset edessä ja/tai takana
• ulkonevat kyynärpäät
• pehmeät ranteet
• pihtikinttuisuus
• pitkulaiset käpälät (ns. jäniksenkäpälät), hajavarpaat
• virheelliset liikkeet, esim. lyhyt askel, varvasahtaat liikkeet, ristiin
astuminen jne.
• näkyvä aluskarva
• virheet värityksessä: mustat pilkut valkoisessa värissä, katkeava läsi,
kaulan ympäri ulottuva leveä valkoinen kaulus, epäyhtenäinen valkoinen
rintamerkki, selvästi yli välikämmenen ulottuva valkoinen väri (saapas),
valkoisen värin puuttuminen hännänpäästä ja käpälistä
• yli- ja alamittaisuus suhteessa sallittuihin rajoihin
• epävarma käytös, temperamentin puute tai lievä
aggressiivisuus.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• arkuus ja aggressiivisuus
• ylä-, ala- tai ristipurenta
• sisään- tai uloskiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)
• sininen silmä, herasilmä
• sirppimäinen häntä (hännänpää ei enää kosketa hännäntyveä),
jatkuvasti riippuva tai koukkuhäntä
• muu kuin rotumääritelmän mukainen kaksinkertainen karvapeite
• muu kuin kolmivärisyys
• muu kuin musta tai havannanruskea perusväri.
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi täysin kivespussiin laskeutunutta normaalisti kehittynyttä kivestä.
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Suomen Sveitsinpaimenkoirat-Finlands Sennenhundar ry.

Y

hdistyksen perustava kokous pidettiin 2.9.1965 Kauniaisissa. Yhdistys sai nimekseen Suomen Sveitsinpaimenkoirat - Finlands Sennenhundar, jona yhdistys sittemmin asianmukaisesti rekisteröitiin. 19.8.1968 Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry. hyväksyi sen rotua harrastavaksi yhdistykseksi ja 6.5.1972 rotujärjestöksi.
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta kaikkiin neljään sveitsinpaimenkoirarotuun (appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira ja isosveitsinpaimenkoira), kehittää niiden tasoa Suomessa, ohjata
jäseniään koiriensa jalostus- ja koulutustoiminnassa sekä luoda yhteishenkeä jäsenistön keskuudessa.
Yhdistyksen ohjelmaan kuuluu mm. erikoisnäyttely, jalostustarkastus, leirejä ja erilaisia koulutustilaisuuksia kasvattajille
ja eri lajien harrastajille. Yhdistys on julkaissut omaa jäsenlehteä Sennenkoira-Sennenhunden vuodesta 1969. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen lisäksi ilmestyy kerran vuodessa tilastonumero, josta löytyvät mm. näyttelyarvostelut. Yhdistyksellä on omat kotisivut ja olemme myös Facebookissa.
Ympäri Suomea toimii alajaostoja, jotka järjestävät monipuolista ohjelmaa alueensa sennenharrastajille;
mm. tottelevaisuuskoulutusta, yhteislenkkejä. Alajaostojen toimintaan kuuluu myös jollain alueilla Hali-Berni-toiminta.
www.sennenkoirat.net

